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Förord

I mormors vardagsrum satt ett fotografi på väggen, ovanför hennes 
piano. Fotot visade min morfar som jag aldrig har träffat. Morfar 
omkom, drygt 30 år gammal, under andra världskriget som soldat 

utanför Kiev. Mormor fick uppfostra sina tre småbarn själv. Min släkt 
talade aldrig om morfar under min uppväxt. Det enda jag fick veta var 
att han hade dött under kriget. 

När jag gjorde arkivstudier för mitt avhandlingsarbete på Bundes archiv 
i Berlin, kunde jag inte låta bli att undersöka om det kanske fanns något 
om morfar i arkivet. Jag upptäckte en korrespondens mellan morfar och 
några nazistiska organisationer. Morfar hade varit medlem i SS. Korre-
spondensen, som pågick under åren 1937–1939, handlade om att morfar 
ville gifta sig med mormor och ansökte om tillstånd till giftermålet. Som 
SS-medlem var han tvungen att visa upp en stamtavla många generatio-
ner tillbaka för att garantera ”rasrenhet”. Morfar hade ett problem. Han 
ville ta över vandrarhemmet i en by som ligger nära den by där jag växte 
upp, och för att få göra det skulle man vara gift. Vid den tiden fick enbart 
gifta par leda ett vandrarhem i Tyskland. Av dokumenten framgår att det 
var av stor betydelse för både honom och hans fästmö, min mormor, att få 
gifta sig och ta över vandrarhemmet – det var deras framtid tillsammans. 
SS vägrade honom tillstånd till giftermålet om han inte lämnade in stam-
tavlan före bröllopet. Vandrarhemmet skulle dock tas över vid ett visst 
datum och morfar hann inte lämna in de inkrävda dokumenten till myn-
digheterna. Flera gånger bad han om uppskov. Till slut fick han välja: om 
han gifte sig utan SS:s tillstånd, var han tvungen att lämna organisationen 
innan bröllopet skulle äga rum. Det andra alternativet var att stanna i SS, 
men vänta med giftermålet – och då gå miste om vandrarhemmet – och 
kanske också gå miste om fästmön. Morfar valde att lämna SS; han gifte 
sig med mormor och de båda tog över vandrarhemmet. Om morfar hade 
prioriterat SS så hade kanske min mamma och då inte heller jag blivit till. 

Denna historia berättar jag för att visa hur berättelser om nazismen 
också handlar om individer och deras personliga historia. Nationella be-
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rättelser handlar alltid om människor och en nations historia kan ha en 
djup inverkan på individer och vilka valmöjligheter de har i sina liv. Min 
familj kände inte till denna historia om morfar. De var chockerade över 
hur djupt involverad morfar var i Tysklands nazistiska förflutna. Men 
upptäckten av detta material bröt tystnaden i min familj. Nu började de 
äldre berätta. Min upptäckt av detta material skedde för några år sedan, 
ungefär samtidigt som det började bli accepterat i Tyskland att även få tala 
om den egna familjens och släktens inblandning i nazismen. Idag kom-
mer alltfler publikationer av personer – skrivna framför allt av min egen 
generation – som skriver om sina föräldrar och om sin släkts inblandning 
i nazismen. Det skrivs berättelser om både gärningsmän och offer, många 
gånger kan en och samma person vara både och. Många berättelser visar 
på den komplexa situationen som individer fick förhålla sig till och agera 
inom under nazitiden i Tyskland och hur de ibland tog beslut som vi idag 
upplever som fruktansvärda eller märkliga. 

Född i Tyskland i mitten på 1960-talet tillhör jag den generation tyskar, 
som från slutet av 1970-talet och framåt (efter att den amerikanska serien 
Holocaust visades på tyskt tv) i skolan fick lära oss mycket om Tysklands 
fruktansvärda förbrytelser under nazitiden och andra världskriget. Jag 
minns fortfarande hur vi på gymnasiet fick se en film om nazisternas kon-
centrationsläger och hur chockerade vi var över att det hade varit vårt eget 
hemland som hade begått dessa hemska dåd; den enorma omfattningen 
av nazisternas förbrytelser och Förintelsen gick upp för oss först då. 

I slutet av 1970-talet skedde i samband med Holocaust ett paradigm-
skifte i Tyskland. Nu accepterades inte längre offerberättelser om den egna 
familjens lidanden under kriget, nu skulle Tyskland äntligen börja göra 
upp med sin mörka historia och många forskningsprojekt initierades. 
Men vid denna tid handlade dessa undersökningar mest om att göra upp 
med Tysklands nationella historia och den egna familjehistorien koppla-
des aldrig samman med de offentliga skildringarna om judeförföljelser 
och Förintelsen. Som också journalisten Sabine Bode har konstaterat, 
är det just tyskarna födda under 1960-talet och i början av 1970-talet, 
som har vuxit upp med ett slags ”glapp” i sin egen historia (Bode 2012). 
När vi växte upp under 1970- och 80-talen i Västtyskland, fick vi lära oss 
mycket om Tysklands ansvar för Förintelsen och om Tysklands enorma 
skuld, medan det i våra egna familjer rådde en komplett tystnad. Vi tänkte 
vid den tiden inte heller på att fråga våra föräldrar och släkten hur de 
hade upplevt nazitiden och kriget och vad de hade gjort. Kanske har just 
detta ”glappet” lett till att det är just min generation som försöker knyta 
samman offentliga nationella berättelser med egna familjeberättelser om 
denna period. Vi har kanske också den nödvändiga känslomässiga dis-
tansen till 1930- och 40-talens historia för att på avstånd kunna analysera 
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den – dels för att förstå vår egen historia, dels för att förstå den tyska 
nationens historia. 

Skrivandet av denna bok har för mig också varit en lång och spän-
nande vandring genom min egen akademiska historia. Volkskunde/etno-
logi är ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat och som student både i 
Tyskland och i Sverige har jag ofta undrat över en del skillnader inom ett 
och samma ämne i två olika länder. Genom mitt postdokprojekt har jag 
kunnat få svar på många frågor jag ställt mig i flera år. Min förhoppning är 
att även läsaren får en djupare förståelse för etnologins historia genom att 
ta del av ämnets utveckling och förändring i de svensk-tyska relationerna 
i spänningsfältet mellan diktatur och demokrati. 

Denna bok hade aldrig kunnat skrivas utan många kollegors hjälp och stöd 
och inte heller utan några finansiärer. Jag vill tacka Vetenskapsrådet för fi-
nansiering av min postdokanställning vid Uppsala universitet 2009–2011, 
utan detta bidrag hade denna studie aldrig kunnat genomföras. Tack till 
Avdelningen för kulturantropologi och etnologi vid Uppsala universitet 
för att erbjuda mig en arbetsplats och en trevlig och givande arbetsmiljö 
för att kunna genomföra min forskning. Tack också till alla kollegor vid 
Uppsala universitet, Södertörns högskola, Stockholms, Göteborgs och 
Lunds universitet som har hjälpt mig med min forskning och läst och 
kommenterat delar av mitt manus. Särskilt tack till Gösta Arvastson för 
allt stöd, all läsning och alla spännande diskussioner om min forskning. 
Särskilt tack också till Maryam Adjam, Birgitta Almgren, Florence Fröh-
lig, Mats Lindqvist, Agneta Lilja, Jenny Gunnarsson Payne, Ann Runfors, 
Fredrik Skott och Maria Zackariasson för läsning och kommentarer av 
mitt skrivande. 

Boken hade inte heller blivit till utan alla de etnologer och folklorister 
i Sverige, Tyskland, Österrike och USA som har delat med sig av sina 
erfarenheter av svensk-tyska samarbeten. Det var varit många givande och 
inspirerande samtal som har vidgat vyerna och givit mig nya perspektiv på 
min forskning. Tack till Karl-Olof Arnstberg, Gösta Arvastson, Hermann 
Bausinger, Nils-Arvid Bringéus, Teresa Brinkel, Åke Daun, Linda Dégh, 
John McDowell, Sven B. Ek, Anders Gustavsson, Silke Göttsch, Sabine 
Imeri, Wolfgang Jacobeit, Wolfgang Kaschuba, Barbro Klein, Konrad 
Köstlin, Åsa Ljungström, Orvar Löfgren, Ruth E. Mohrmann, Ute 
Mohrmann, Franka Schneider, Leonore Scholze-Irrlitz, Birgitta Skarin 
Frykman, Renate Steinitz och Hermann Strobach! Tack också till er som 
har läst och kommenterat intervjucitat och delar av manuskriptet och 
kommit med nyttiga kommentarer till mitt skrivande. Och tack för att 
hjälpa mig med att hitta material och litteratur! Särskilt tack också till 
Wolfgang Kaschuba, Wolfgang Jacobeit, Ute Mohrmann, Franka Schnei-



der, Leonore Scholze-Irrlitz och Sabine Imeri vid Humboldtuniversitetet i 
Berlin för hjälp med att arrangera en gruppdiskussion om min forskning. 
Särskilt tack också till Teresa Brinkel, Friedemann Schmoll och Erik  Nagel 
för givande samtal om ämnet och tips om litteratur och arkivmaterial. 

Denna bok hade inte heller blivit till utan finansiärer till mina 
forskningsresor till Tyskland, Schweiz, Österrike och USA. Tack för rese-
stipendier från Vetenskapsrådet, Helge Axelsson Johnsson-stiftelse och 
Kungl. Vitterhetsakademien och tack till Lilly Library, Indiana University, 
för ett Ewerett Helm Fellowship. Och tack till Utbildningsvetenskapen på 
Södertörns högskola för ett planeringsbidrag som lät mig frigöra tid för 
att skriva min postdokansökan. Slutligen tack till Åke Wibergs stiftelse, 
Magnus Bergvalls stiftelse och Kungl. Patriotiska sällskapet för medel till 
tryckning av denna bok!

Strängnäs, våren 2015

Petra Garberding
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1. Inledning

1.1 Varför så olika etnologier?

En kall dag i februari 1986 reste jag från en hästgård i södra Tysk-
land, där jag jobbade i ett år efter min studentexamen, 100 mil 
norrut till universitetsstaden Kiel. Jag hade bestämt mig för att 

studera nordiska språk i Kiel och stämt träff med den dåvarande profes-
sorn i nordiska språk för att få närmare information om studierna. Jag 
anlände på eftermiddagen till en stad som var frusen i många minusgrader 
i en ovanligt kall vinter. Nästan hela Kieler Förde, som Östersjöbukten 
där heter, hade frusit och man kunde i vackert solsken promenera långt 
ut över vågorna. Dagen efter besökte jag professorn på hans kontor på 
institutionen. Han satt tillbakalutad i en fåtölj med hunden liggande vid 
fötterna. Efter vi hälsat på varandra, var det första han sade till mig: ”Om 
du vill ha ett riktigt jobb, studera inte nordiska språk!” Denna mening 
väckte direkt mitt intresse. Jag hade börjat intressera mig för det svenska 
språket och var helt inställd på att jag ville studera det. Kiel räknades som 
det främsta lärosätet inom nordiska språk; det är den största institutionen 
för nordiska språk i Tyskland och det är nära till Skandinavien som insti-
tutionen har många kontakter med. Något jag inte ägnade någon närmare 
eftertanke då var att professorn hade berättat för mig att studierna inne-
höll mycket skandinavisk litteratur, språkvetenskap och fornisländska. Jag 
var framför allt intresserad av Sveriges kultur, historia och natur. Den 1 
oktober samma år flyttade jag från Rosenheim till Kiel och påbörjade 
mina studier i nordiska språk, tyska och allmän språkvetenskap. Vid den 
tiden hade jag ingen aning om att det existerade ett ämne som hette 
Volkskunde (etnologi). Efter ett par månader förstod jag att nordiska språk 
visserligen var ett intressant ämne, men att det inte så mycket innehöll 
det jag hade förväntat mig, nämligen en språkutbildning och studier av 
Skandinaviens historia och kultur. Som entusiastisk 21-åring hade jag bara 
kastat mig in i studierna. 

Inför den andra terminen bytte jag ut allmän språkvetenskap mot 
etnologi som mitt andra biämne och upptäckte då att det var ju det som 



14 

intresserade mig: kulturvetenskap och kulturhistoria, att läsa om hur 
kultur skapas och hur kultur genomsyrar hela vår vardag. I Kiel fanns en 
tradition av kulturhistorisk forskning som hade präglats av professorer 
som bl.a. Karl-Sigismund Kramer och Kai-Detlev Sievers och som foku-
serade människors vardag i det förflutna – något som fascinerade mig. 
Här skolades jag in i den historisk-arkivaliska metoden och tränades i att 
utforska spår från det förflutna. Efter två års studier gjorde jag etnologi till 
mitt huvudämne och fick då, bl.a. tack vare etnologins goda kontakter till 
nordiska språk vid universitetet och tack vare en gästdocent från Finland, 
Outi Tuomi Nikula, fördjupa mig alltmer i den skandinaviska etnologin. 

Efter min magisterexamen 1993 och en lärarexamen i tyska som främ-
mande språk/andra språk (Deutsch als Fremdsprache) 1994 flyttade jag till 
Sverige. Där jobbade jag i några år inom äldreomsorgen, i skolan och på 
museer och arkiv, innan jag 2001 blev antagen som doktorand i etnologi 
vid Södertörns högskola och Stockholms universitet. Doktorandtjänsten 
blev min väg in i den svenska etnologin. När jag började läsa mig in i den 
svenska etnologin, upptäckte jag hur annorlunda den var jämfört med det 
jag hade lärt mig i Kiel tio år tidigare. De svenska etnologerna talade t.ex. 
ofta om hur viktig teorin var, medan de i Kiel mer betonade betydelsen 
av en bra metod. I den svenska etnologin talas det även ofta om forskar-
rollen och reflexivitet, medan man i Kiel diskuterade hur man åstadkom 
en god källkritisk undersökning. Medan man under min studietid i Kiel 
studerade mest det förflutna, stod nutiden i fokus i den svenska etnologin. 
Dessa upplevelser väckte mitt intresse för mitt nuvarande forskningspro-
jekt. Varför fanns det sådana skillnader mellan svensk och tysk etnologi? 
Trots att svenska och tyska etnologer i många årtionden hade inspirerat 
varandra, var skillnaderna stora – men samtidigt fanns också många 
likheter. Dessutom existerade och existerar fortfarande skillnader i hur 
ämnet gestaltas vid olika lärosäten i Sverige och i Tyskland; de olika in-
stitutionerna är lite som ”små kyrkor” som vakar över sina ämnesprofiler, 
som en av mina tyska samtalspartner träffande beskrev det. Mina samtal 
med tyska etnologer i samband med mitt postdokprojekt gav mig även en 
god inblick i hur det tyska ämnet hade förändrats sedan jag hade lämnat 
universitetet i Kiel.

Men det finns ytterligare en inspirationskälla till denna bok och den 
hänger samman med mitt stora arkivintresse. I samband med forskning 
till min avhandling besökte jag tyska arkiv. Vid besök i Utrikespolitiska 
arkivet i Berlin (Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes) stötte jag på 
brev från den nazistiska organisationen Nordische Gesellschaft som bjöd 
in svenska folklivsforskare till sina riksmöten (Reichstagungen) i Lübeck 
under 1930-talet (se kap. 3). Jag hittade dock inga svar från svenskarna. Jag 
blev nyfiken på vad svenskarna hade svarat och vad de svenska folklivs-
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forskarna ansåg om nazismen och den starka nazistiska ideologiseringen 
av folklivsforskningen i 1930-talets Tyskland.

Det var dessa två spår som ledde till skrivandet av denna bok: varför 
finns så olika etnologier? Och, hur förhöll sig svenska folklivsforskare till 
nazismen och Nazityskland?

För att underlätta läsningen kallas etnologiämnet i denna bok fram till 
ungefär 1970-talet folklivsforskning och från 1970-talet och framåt etnologi. 
När disciplinen började etableras som universitetsämne under 1930- och 
40-talen, betecknade de svenska forskarna oftast studier av det materiella 
som folklivsforskning, medan undersökningar av mental och andlig kultur 
fick namnet folkminnesforskning (se kap. 1.4.1). Studier av materiell och 
icke-materiell kultur skildes åt i Sverige, men man gjorde inte samma 
skillnad i Tyskland; här utforskade man under namnet Volkskunde både 
materiella och icke-materiella kulturella processer. För att underlätta läs-
ningen använder jag i boken beteckningen folklivsforskning också för det 
tyska ämnet Volkskunde. Men när det är nödvändigt av analytiska skäl att 
skilja de olika inriktningarna eller om en forskare, som t.ex. Carl Wilhelm 
von Sydow, positionerade sig som folkminnesforskare, så nämner jag det. 
Den officiella beteckningen för etnologiämnet i Sverige var från början 
svensk folklivsforskning, nordisk och jämförande folkminnesforskning och 
nordisk och jämförande folklivsforskning (se kap. 1.4.1). Under 1940-talet 
och framåt bytte ämnet namn och fick olika beteckningar vid olika 
institutioner i Sverige. Så hette det t.ex. från 1946 och framåt nordisk 
och jämförande folklivsforskning, särskilt etnologisk i Lund och från 1948 
och framåt nordisk och jämförande folklivsforskning, särskilt folkloristisk i 
Uppsala. Det var först på 1970-talet och framåt som ämnet fick sitt nuva-
rande namn etnologi (se bl.a. Svensson 2012:24–26; Daun 2003:28ff.; Ehn/
Löfgren 1996). I Tyskland hette disciplinen i många år Volkskunde. Från 
1970-talet döpte alltfler tyska institutioner om ämnet till bl.a. Europäische 
Ethnologie, Europäische Ethnologie/Volkskunde och Empirische Kulturwis-
senschaft (se bl.a. Kaschuba 2006:20ff). 

1.2 Gränsdragningar mellan  
vetenskap och politik

Studiens syfte är att undersöka de diskursiva processerna som influerade 
vetenskaplig kunskapsproduktion i Sverige och Tyskland före, under och 
efter andra världskriget med folklivsforskningen/etnologiämnet som ex-
empel. Fokus läggs på gränsdragningarna mellan vetenskap och politik: 
när och hur drar olika aktörer gränsen mellan vetenskap och politik? När 
anses vetenskap bli politiskt och när ifrågasätts då vetenskapligheten? Hur 
påverkar föreställningar om vetenskap och politik den vetenskapliga kun-
skapsproduktionen inom nationella och transnationella processer? Studien 
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går också in på betydelsen av forskarnas vetenskapliga intressen: varför 
samarbetar man överhuvudtaget, vad är man intresserad av? Och hur 
påverkas forskarnas intressen av föreställningar om vetenskap och politik?

Under naziperioden influerades uppfattningar av vetenskap och poli-
tik starkt av föreställningar om ras. Här ger studien exempel på hur skilda 
uppfattningar om samband mellan ras, vetenskap och politik ledde till 
olika maktutövanden och vilka konsekvenser dessa fick för de svensk-
tyska kontakterna före, under och efter kriget. I boken studeras också hur 
olika uppfattningar om ras, vetenskap och politik kunde forma folklivs-
forskares tillbakablickar på 1930- och 40-talen efter krigsslutet och hur 
deras karriärer gestaltades under efterkrigstiden. Avslutningsvis analyseras 
olika perspektiv på vetenskap och politik i de svensk-tyska kontakterna i 
skuggan av kalla kriget. 

I min studie har jag identifierat ett antal brytningspunkter. Med så-
dana menar jag tidsperioder då etablerade diskursordningar förändrades 
relativt snabbt, som under några månader eller några få år, något som Fou-
cault också benämner transformation (Foucault 1981:245). Transformation 
innebär att tidigare hegemoniska diskurser ifrågasätts och omtolkas. Ett 
exempel på detta är uppfattningar om rastillhörighet som ordningsprincip 
i ett samhälle. Medan dessa föreställningar ackumulerades till hegemonisk 
diskurs i Nazityskland, blev denna diskurs oacceptabel efter andra världs-
krigets slut när nazisternas förbrytelser hade upptäckts. Nu omtolkades 
denna diskurs i en förändrad värld efter kriget när man strävade efter att 
bygga upp ett fredligt Europa på demokratisk grund.

Min studie fokuserar tidsperioden 1930–1989 för att belysa några bryt-
ningspunkter i de svensk-tyska kontakterna inom folklivsforskningen. 
Första brytningspunkten är 1933, då nazisterna kom till makten i Tysk-
land. Här ska studien ge exempel på hur nazisternas maktövertagande 
och naziregimens även på vetenskapsområdet alltmer radikala politik togs 
emot av svenska folklivsforskare som underhöll samarbeten med tyska 
kollegor. Det ska även belysas vilket intresse naziregimen hade av den 
svenska folklivsforskningen och hur den skulle inlemmas i de nazistiska 
planerna för ett Europa efter en tysk (nazistisk) seger. 

Den andra brytningspunkten är 1945 när andra världskriget slutade. 
Hur förändrades de svensk-tyska kontakterna då, när nazisternas förbry-
telser blivit kända? Vad hände med de nazistiskt belastade tyska folklivs-
forskarna i internationella sammanhang? Hur påverkade uppgörelserna 
med nazismen i Sverige och i Tyskland de svensk-tyska kontakterna inom 
folklivsforskningen?

Bokens sista del ger en inblick i de svensk-tyska kontakterna i skug-
gan av kalla kriget från 1950-talet och framåt. Här undersöks hur svensk 
folklivsforskning användes av tyska forskare som en inspirationskälla för 
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att bygga upp det tyska ämnet på nytt efter kriget och hur svenska forskare 
upplevde sina möten med väst- och östtyska etnologkollegor i kalla krigets 
skugga. Vilka problem kunde forskare från ett demokratiskt land möta 
när de ville samarbeta med kollegor i en diktatur? Vilka handlingsutrym-
men fanns och hur resonerade olika aktörer om gränsdragningar mellan 
vetenskap och politik i kalla krigets skugga? 

1.3 Ständigt framåt? Vetenskap i förändring
1.3.1 En ny forskarroll? Vetenskap och kunskap

När två statsråd för några år sedan försökte reda ut begreppen om kultur 
och hedersmord på Dagens Nyheters debattsida minns jag [Åke Daun] att 
jag önskade mig ett förflutet där jag valt partikelfysik i stället för etnologi. 
Kulturbegreppet är svår, visserligen inte svårare än naturvetenskapliga begrepp, 
men vem som helst kan lockas att lägga ut texten. Detta hör till de human-
vetenskapliga områdenas dilemma att resonemangen verkar vara – och ofta 
är – fullt begripliga även för andra än forskarna själva. Att det förhåller sig så 
är naturligtvis bra, eftersom det befrämjar samhällets kunskapstillväxt. [...] 
Ibland möter forskarna sina egna perspektiv och begrepp i intervjupersonernas 
mun. De ”studsar tillbaka”. Men ibland återkommer begreppen misstolkade 
och i förvrängd form. [...] Någon sådan risk löper ingen partikelfysiker (Daun 
2003:9).

Så inleder Åke Daun, professor emeritus i etnologi vid Stockholms uni-
versitet, sin självbiografiska bok Med rörligt sökarljus. Den nya etnologins 
framväxt under 1960- och 70-talen (2003). Citatet illustrerar på ett bra sätt 
de problem som många etnologer idag står inför, nämligen att etnologisk 
forskning i stor utsträckning handlar om att ifrågasätta det vardagliga och 
självklara i människans liv. Det innebär att även personer, som inte är 
etnologer och inte är akademiker, försöker tolka kulturella fenomen uti-
från sina egna erfarenheter. Som en analyserande och tolkande vetenskap 
har etnologin inte alltid en självklar plats bland vetenskapliga discipliner 
som anses producera ”säker” kunskap, som exempelvis naturvetenska-
perna. Samtidigt upptäcker allt fler naturvetare och samhällsvetare hur 
samarbetet med etnologer innebär att nya perspektiv tillförs även deras 
discipliner och utbytet mellan olika vetenskapsområden har ökat under 
de senaste åren. Etnologiämnet har inte bara i Sverige utan även i andra 
europeiska länder genomgått stora förändringar under de senaste decen-
nierna, förändringar som har skett med nya perspektiv på vetenskap och 
på humanistisk forskning; dessa förändringar skönjdes redan i mitten av 
1900-talet (se kap. 1.4).

Långt in på 1900-talet var det vanligt att betrakta vetenskaplig forskning 
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som en ständig utveckling framåt. Det sattes nästan likhetstecken mellan 
vetenskaplig utveckling och ekonomisk, social och kulturell utveckling. 
Fram till 1960- och 70-talen handlade vetenskapsanalytiska studier mycket 
om naturvetenskaperna och teknik som då vanligtvis framställdes som en 
historia om människans framsteg (Brinkel 2008:528). Från 1960-talet och 
framåt ifrågasattes alltmer denna syn på vetenskapen. Några banbrytande 
verk, som t.ex. Thomas S. Kuhns The Structure of Scientific Revolutions 
(1962) och Robert K. Mertons The Sociology of Science (1973), framställde 
vetenskap som något som producerades i sociala, ekonomiska och kultu-
rella kontexter. Vetenskap likställdes nu inte längre med rationalitet och 
universella sanningar utan som en produkt av sin samtid, av forskarnas 
sociala och samhälleliga kontext. Nu ifrågasattes även föreställningen om 
vetenskapens kontinuerliga framsteg (Brinkel 2008:528). Inom antropolo-
gin kom t.ex. George E. Marcus och Michael M. Fischers bok Anthropo-
logy as a Cultural Critique (1986), där författarna menar att skrivandet om 
”de Andra” i grund och botten var ett uttryck för forskarens subjektivitet 
och att det egentligen var omöjligt att skriva om andras ”kultur” på ett 
objektivt sätt. Nu ifrågasattes den tidigare så självklara vetenskapliga auk-
toriteten och det ställdes krav på forskarna att legitimera sig själva och sitt 
arbete. En annan kritik gällde forskningens hierarkiska struktur. Kritikerna 
menade att vetenskaplig forskning och spridningen av resultaten tidigare 
hade präglats av en hierarkisk ordning med en relativt ensidig kommuni-
kation från expert till amatör. Ytterligare kritik riktades mot vetenskapens 
oreflekterade reproduktioner av hierarkiska, patriarkaliska genusordningar 
(se t.ex. Haraway 1991). Idag betraktas vetenskaplig kunskapsproduktion 
snarare som ett samspel mellan olika samhälleliga aktörer, medier och 
forskare (Dietzsch m.fl. 2009:10–11).

Socialantropologen Marianne Gullestad menar att i vårt nutida sam-
hälle har ekonomisk neoliberalism, teknologiska innovationer, politisk 
demokratisering och individualiseringen av identifikationer skapat nya 
sammanhang för de humanistiska och sociala vetenskaperna och det i 
sin tur ställer krav på en nygestaltning av den vetenskapliga praktiken. 
Dessutom är människor bättre utbildade idag än de var förr. De har till-
gång till nya medier och kan tillägna sig mer kunskap på egen hand än 
tidigare. På så sätt kan de även bedöma andras kunskapsproduktion på 
ett annat sätt än tidigare (Gullestad 2006:9–7). Det innebär också att den 
vetenskapliga kunskapsproduktionen inte är den enda i ett samhälle och 
att den konkurrerar mot andra kunskapsproduktioner. Det är just det Åke 
Dauns uttalande illustrerar: hur människor utan någon etnologisk utbild-
ning anser att de har samma förmåga att tolka kulturella fenomen som 
etnologen – etnologen som den enda ”experten” på kulturens område är 
ofta ifrågasatt. 
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En förklaring till varför experten och amatören kan hamna i kon-
flikt med varandra när det gäller tolkningar av vardagslivets kulturella 
komplexitet är att man ofta blandar samman vetenskap och kunskap. Det 
är också någonting som etnologer idag diskuterar i allt större utsträck-
ning. Hur förhåller sig vetenskaplig kunskap till annan kunskap? Tyska 
etnologer skiljer t.ex. mellan Wissenschaft och Wissen, dvs. vetenskaplig 
kunskap och ”annan” kunskap. Medan Wissenschaft är starkare kopplad 
till vetenskaplig forskning och vetenskapliga institutioner kan Wissen 
(vetande) vara vetenskapligt producerad eller hämtad ur andra källor 
(Dietzsch m.fl. 2009). Wissen kan också baseras på individers erfarenheter 
och är ett mycket bredare begrepp än Wissenschaft. Den franske filosofen 
Michel Foucault menar att Wissen är summan av fenomen som beskrivs 
som ”sanna” och som något subjektet kan ta ställning till. Wissen blir till 
Wissenschaft, när det existerar diskurser som motsvarar formella kriterier 
för vetenskaplighet. Men även dessa kriterier är föränderliga och beroende 
av den diskursiva kontexten (Foucault 1981:259).

Det är svårt att dra en tydlig gräns mellan dessa kategorier, ofta går 
de in i varandra, särskilt i ett ämne som etnologin, där forskarna ofta 
studerar det som man betecknar som vardagskultur (mer om detta se 
kapitel 1.4). Etnologernas debatt handlar om den allt suddigare gränsen 
mellan kunskap som producerats på vetenskaplig väg och kunskap som 
skapats av ”vanliga människor” och som många kan ta del av idag, bl.a. 
via olika medier. Förutom de konsekvenser, som jag redan har nämnt 
ovan, betyder det dessutom att det ställs allt större krav på praxisrelevant 
vetenskap, medverkan av icke-vetenskapliga aktörer och spridning av ve-
tenskapliga resultat i icke-vetenskapliga läsekretsar och medier (Dietzsch 
m.fl. 2009:10–11). Kravet på open acess är ett exempel. Nu ska vetenskaplig 
forskning i större utsträckning offentliggöras så att fler kan ta del av den 
på ett relativt enkelt sätt.

Min studie utgår från tanken att ingen kunskap produceras i ett 
tomrum utan all forskning influeras mer eller mindre av politiska, eko-
nomiska och sociala sammanhang. Forskare kan få stort inflytande på 
vilken kunskap som anses vara legitim och sann, vad som accepteras som 
”god och viktig kunskap” i ett samhälle. Vetenskapens uppgift blir att 
producera ny kunskap, dvs. sanningar som kan omsättas i samhället och 
bidra till att förbättra det.

Utgångspunkten för denna studie är att all kunskapsproduktion sker 
i diskursiva processer. Det betyder att det inte bara finns en sanning, 
utan att olika aktörer hela tiden strider om sanningen och vad som bör 
betraktas som sant, någonting som i hög grad präglar den akademiska 
kunskapsproduktionen. 
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Foucault definierar diskursen bl.a. som ”en mängd av utsagor som 
tillhör samma diskursiva formation” (Foucault 1981:170). Han menar att 
diskursen inte bildar en formell eller oändligt upprepbar enhet, utan en 
diskurs blir till genom ett begränsat antal utsagor som man kan definiera 
en viss mängd existensvillkor för. Diskursen är inte en ideal och tidlös 
formation, utan diskursen är helt igenom historisk och kontingent. En 
specifik diskurs blir till utifrån vissa ”anonyma, historiska, alltid i rum 
och i tid determinerade regler som inom en viss tidsperiod och inom en 
viss social, ekonomisk, geografisk eller språklig omgivning har definierat 
villkoren för utsagorna” (Foucault 1981:171). Diskurser skapar en grund 
för social förståelse och agens (Kaschuba 2006:237). Enligt Wolfgang 
Kaschuba, professor i etnologi vid Humboldtuniversitetet (HUB), har 
diskurserna alltid varit betydelsefulla, men deras betydelser har ökat i da-
gens samhälle, eftersom vår samhällsepok i mycket större utsträckning än 
tidigare epoker präglas av diskursförmedlande medier som påverkar våra 
sätt att tänka och agera. Diskurser och kunskapsproduktion hör samman, 
det finns ingen kunskap utan diskursiva processer. En viktig uppgift för en 
diskursanalys är därför att undersöka hur olika kunskapsordningar (Wis-
sensordnungen) skapas och hur kunskap organiseras, det handlar bl.a. om 
vad som anses som sant och osant, rätt och fel, och även vilka moraliska 
värderingar som är acceptabla under en viss tidsperiod. Diskurser reglerar 
tillgång till kunskap, distributionen av kunskap och förklarar kunskaps-
system med etiska och moraliska argument som syftar på en samhällelig 
konsensus (Kaschuba 2006:235–236). De diskursiva striderna handlar inte 
bara om meningsskapande, utan alltid samtidigt om uteslutning av icke-
acceptabla utsagor. Så kan t.ex. en forskare uttala en sanning, men den 
accepteras bara av omvärlden om den befinner sig inom hegemoniska 
diskurser. Allting, som befinner sig utanför dessa, kommer knappast att 
lyssnas på. På så sätt underkastas diskursproduktionen alltid en discipli-
nerande kontroll. Samtidigt pågår det ständiga strider om vad som ska 
vara sanningen och utifrån dessa strider uppstår olika maktpositioner 
(Landwehr 2009:73). 

Betraktar man kunskapsproduktion som en diskursiv process, innebär 
det att denna process alltid är förknippad med makt. Det finns inget kun-
skapsfält som inte samtidigt förutsätter och konstitueras av maktrelationer 
och det finns inte någon maktrelation utan motsvarande kunskapsfält. 
Varje samhälle och varje tidsperiod har sina ”sanningsregimer”, dvs. vad 
som hålls för sant och osant. Sådana sanningar ses ofta som ”självklara” 
och ”naturgivna” (Foucault 1980:131). Det är just detta ”självklara” och 
”naturgivna” som analyseras i min studie. Här handlar det om att under-
söka genom vilka praktiker kunskap skapades och upprätthölls och vilka 
”sanningsregimer” som konstruerades under olika tidsperioder.
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I min undersökning har jag använt mig av en historisk diskursanalys 
som är inspirerad av den tyske historikern Achim Landwehr och en form 
av en kritisk diskursanalys efter en modell av den österrikiska lingvisten 
Ruth Wodak. Enligt Landwehr handlar en historisk diskursanalys om 
analyser av hur konstruktioner av verkligheten har förändrats över tid. 
Den historiska diskursanalysen utforskar sakförhållanden som under en 
viss tidsperiod betraktades som ”normala” och som förmedlades genom 
samhällelig kommunikation i form av olika tecken, som t.ex. språk, sym-
boler och materiella uttryck (Landwehr 2009:96). Jag anslutar mig här 
till Landwehrs uppfattning om att den historiska diskursanalysen handlar 
om konstruktioner av verklighet, sanning och kunskap som tar sig uttryck 
i olika tecken, språkliga och icke-språkliga. Skillnaden mot nutidsanalyser 
är att den historiska diskursanalysen fokuserar de historiska processerna 
som har skapat olika sanningar och kunskaper. Diskursanalysen ska 
kunna visa hur diskursordningar uppstår och förs vidare över tid och hur 
de förändras över tid (Landwehr 2009:98). Diskursanalysen ska dessutom 
kunna frilägga maktutövanden som uppkommer genom olika diskursiva 
processer. Här kan det handla om makt både som en produktiv faktor, 
men även som en negativ, förtryckande faktor. Jag tillämpar i min studie 
Foucaults syn på makt som något som utövas och framkommer genom 
sociala praktiker. Makt ”producerar en verklighet, den producerar ämnes-
områden och sanningsritualer” (Foucault 2003:195). 

Men det finns också problem med den historiska diskursanalysens 
sanningsanspråk. Så är å ena sidan den historiska diskursanalysens uppgift 
att avslöja kunskaps-, verklighets- och rationalitetsstrukturer i äldre sam-
hällen (Bublitz 1999:27, cit. efter Landwehr 2009:165). Å andra sidan är 
det inte den historiska diskursanalysens uppgift att etablera sanningar om 
det förflutna – utan att i stället visa hur olika sanningar skapades i histo-
riska samhällen och hur dessa förändrades över tid. Tanken är att dra fram 
sådana sanningar i dagsljuset som tidigare har uppfattats som självklara 
och naturgivna (Landwehr 2009:165). Detta skapar ett dilemma för den 
som skriver historia: å ena sidan kan man som historisk diskursanalytiker 
inte etablera sanningar som sådana eftersom man just vill visa hur olika 
sanningar etablerades av historiska personer och hur de ställdes mot var-
andra. Å andra sidan finns historiska sanningar som måste nämnas och 
beskrivas så att diskursanalysen sätts in i en meningsfull historisk kontext. 
Poängen med en diskursanalys är just att studera texter inom en kontext 
(Wodak m.fl. 1998:45–46).

Eftersom min studie i första hand bygger på analyser av det skrivna 
och talade ordet, blir diskursiva processer här framför allt sådana proces-
ser, där människor skapar mening med hjälp av språket. Genom språkliga 
praktiker organiserar man sin livsvärld, skapar ordning, kategoriserar, 
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bygger hierarkier och utövar makt. Det innebär också att de här produce-
rade diskurserna å ena sidan skapar en social och samhällelig verklighet, å 
andra sidan påverkar även den sociala och samhälleliga kontexten diskurs-
produktionen: diskursen är alltså både konstituerande och konstituerad 
(jfr Wodak m.fl. 1998:42).

För att analysera förhållandet mellan vetenskap och politik är empi-
riska textstudier en lämplig metod för att komma åt hur mening skapas 
och organiseras. Som sagt undersöks de här utvalda texterna med hjälp 
av en kritisk diskursanalys som är inspirerad av Ruth Wodak (se bl.a. 
Krzyzanowski/Wodak 2007, Wodak/Reisigl 2001, Wodak m.fl. 1998, 
Wodak 1996). Tanken är att på så sätt kunna visa sammanhang mellan 
betydelsestrider på samhälls- och individnivå. Denna form av diskursana-
lys gör det möjligt att se hur man inspirerade varandra över nationsgränser 
i forskning och lära, vilka uppfattningar som fanns om vetenskap, politik 
och ras och hur dessa idéer kom till uttryck inom den högre utbildningen. 
Analysen präglas av att texternas kontext är lika betydelsefull som texten i 
sig. Med kontext menas att olika texter har producerats och distribuerats 
i olika historiska, sociala och ekonomiska sammanhang. Landwehr talar 
här även om en historisk kontext som finns på fyra plan: den situativa, 
den mediala, den institutionella och den historiska kontexten (Landwehr 
2009:107–108).

Den situativa kontexten handlar om vilka personer som är närvarande 
vid en specifik händelse och interagerar. För min undersökning handlar 
det t.ex. om inom vilken kontext en korrespondens via brev har uppstått. 
Vem har skrivit till vem om vad och varför? Vad är det för personer och 
varför interagerar de? 

En beskrivning av den mediala kontexten ska visa hur texten har 
distribuerats. Vilka medier har använts och vad kan det säga om förmed-
lingen av budskapet i texten? Det är också viktigt att redogöra för vilken 
textgenre det handlar om. I min studie är det t.ex. betydelsefullt om en 
utsaga har skickats privat mellan två forskare genom brev eller om den har 
publicerats i en dagstidning, tillgängligt för alla. Det kan eventuellt visa 
vilka ställningstaganden skribenten uppfattade som problematiska eller 
oacceptabla i det offentliga rummet.

Med den institutionella kontexten menas det politiska eller sociala 
sammanhanget inom vilket en text har blivit till. För min studie betyder 
det t.ex. att betänka i analysen vilken akademisk institution, vilken orga-
nisation eller vilken nation aktörerna representerade och i så fall, hur och 
var de positionerade sig själva och andra i politiska sammanhang. 

Med den historiska kontexten menar Landwehr hela den politiska, 
ekonomiska och samhälleliga situationen, inom vilken texten har skrivits. 
Här gäller det även att undersöka vilka andra texter och händelser en text 
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relaterar till (Landwehr 2009:107–109). Ingen text existerar utan andra 
texter; man kan här även tala om interdiskursiva kedjor, där olika begrepp 
förs vidare hela tiden för att dyka upp i nya sammanhang (Fairclough 
2010:95). Med inspiration från Wodak (Wodak m.fl. 1998:71ff.) analyseras 
texterna på tre nivåer:

1. Textens innehåll.
2. Argumentativa strategier. Med detta menas ett medvetet eller 

omedvetet språkligt agerande som kan ge upplysning om hur 
talaren eller skribenten tillskriver personer, föremål eller hän-
delser betydelser. Med argumentativa strategier menas här inte 
nödvändigtvis medvetna strategiska språkliga ageranden utan 
oftast handlar det om omedvetna argumentationer. Strategibe-
greppet kopplas här till sociologen Pierre Bourdieus definition av 
strategier som ett ofta ”omedvetet förhållande mellan habitus och 
ett fält” (Bourdieu 1993:113). Sådana strategier riktar sig mot ett 
objektivt mål, men detta mål behöver inte vara detsamma som 
subjektet strävar efter. Ett exempel för en argumentativ strategi 
kan vara heteronymisering. Med det menar man i den kritiska 
diskursanalysen ett sätt att tala där omständigheterna lyfts fram 
och aktörskapet tonas ned, som exempelvis i utsagan: ”Tyskland 
har skakats av många feberattacker och därför har vetenskapen 
inte hittat sin rätta väg än.” I denna passivkonstruktion framgår 
inte vad som har utlöst feberattackerna och vetenskapen beskrivs 
som vilsen. På så sätt ursäktar talaren det som en utländsk kritiker 
beskrev som en vetenskap på ”villovägar”. Det är också en form av 
bagatellisering. Talaren försvarar med denna utsaga en vetenskap 
som har byggts på rasbiologiska teorier (se kap. 2.2).

3. Språkliga realiseringsformer. Här visas med hjälp av vilka språkliga 
medel diskurser konstrueras, reproduceras eller utmanas. Analy-
sen kan här bli ganska detaljerad, men behöver inte nödvändigtvis 
bli det. Här beror det på studiens syfte och frågeställning, hur 
djupgående den språkliga analysen behöver vara eftersom denna 
analys inte görs för språkforskningens skull utan för att visa hur 
kunskap skapas och hur gränser mellan vetenskap och politik 
konstrueras.

Eftersom denna studie bygger på ett mycket omfångsrikt material, kan 
inte alla texter analyseras detaljerad. Därför har jag valt att låta varje analy-
skapitel fokusera ett visst tema som ska visa hur olika aktörer skapar olika 
sanningar och hur olika verklighetsuppfattningar möter varandra. Man 
kan också tala om olika slags fallstudier, där material om ett visst tema 
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tas upp och analyseras mer detaljerat. Här har jag valt ut vissa texter och 
vissa citat ur dessa texter som särskilt tydligt kan visa olika tolkningar av 
en viss händelse, ett visst tema eller ett visst begrepp. På så sätt försöker jag 
visa både på individ- och samhällsnivå hur de diskursiva striderna gick till 
i olika tidsperioder och mellan olika aktörer, hur olika diskursordningar 
skapades och hur de förändrades över tid. En nackdel med dessa teoretiska 
perspektiv och denna analysmetod är att man bara kan analysera ett fåtal 
texter på en djupare nivå och inte allt material som samlats in. Men även 
texter, som inte blir föremål för en mer detaljerad analys, ger en inblick 
i dåtida samhällsklimat och kan bl.a. användas för att kontextualisera de 
texter som blivit utvalda för en närmare analys. Detta är också ett exempel 
på interdiskursiva perspektiv. En konsekvens av detta arbetssätt är förstås 
att denna studie inte kan behandla alla etnologer som varit aktiva i de 
svensk-tyska kontakterna och att läsaren förmodligen kommer att sakna 
några namn. Jag har här valt ut sådana folklivsforskare och etnologer 
som förekom som mest frekventa i arkivmaterialet eller av sina kollegor 
beskrevs som mest aktiva i de svensk-tyska kontakterna. Men tanken med 
denna studie är inte att dokumentera de svensk-tyska kontakterna inom 
ämnet som helhet, utan att studera hur uppfattningar om vetenskap och 
politik har influerat de svensk-tyska relationerna inom ämnet och hur 
dessa föreställningar har förändrats över tid.

En diskursanalys innebär också att även forskaren och författaren 
själv deltar i diskursproduktionen och reproducerar denna (Landwehr 
2009:97–99). Detta behöver dock inte betraktas som en brist eller ett 
problem utan snarare som en konsekvent användning av det teoretiska 
perspektivet. Här handlar det om vilken konsekvens forskarens egen dis-
kursivitet får för analyserna och vad det i sin tur betyder för en historisk 
diskursanalys. Enligt Landwehr ligger problemet i att skapa en analytisk 
distans till det som undersöks. Här, menar han, ses det vanligtvis som en 
fördel att historiska studier i sig redan implicerar ett tidsmässigt avstånd 
mellan forskarens position och det studerade historiska materialet – som 
härstammar från en annan tidsperiod än den tid som forskaren själv lever 
i (Landwehr 2009:98). Men här kan man fråga sig, om den analytiska 
distansen blir större ju längre tillbaka i tiden man går. Förmodligen inklu-
derar detta synsätt en föreställning om att det förflutna blir desto mer an-
norlunda, desto längre i tiden man går tillbaka. Men när börjar egentligen 
det förflutna att vara det förflutna? Är det när man skriver om förra veckan 
eller måste man gå flera år tillbaka? Det kan vara lika svårt att skapa distans 
i historiska studier som i nutidsstudier (Lindqvist 1992). Egentligen är det 
omöjligt att helt sätta sig in i en historisk kontext, även all forskning om 
historia är påverkad av forskarens samtid. Här är det viktigt att försöka 
göra de samtida glasögon genom vilka forskaren betraktar det förflutna 
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synliga för läsaren. Utifrån vilken samtid skriver man om historien? Vilka 
samtida diskursiva processer blir synliga i studien av historiska diskursiva 
processer? 

Men det tidsmässiga avståndet kan även vara en fördel för historiska 
studier eftersom denna distans gör det möjligt att överhuvudtaget kunna 
iaktta vissa diskurser – som för många människor i den studerade tids-
perioden framstod som en normalitet. Det är framför allt diskursiva 
brytningar, förskjutningar och förkastandet av vissa diskurser som gör 
det möjligt för den nutida forskaren att kunna iaktta aspekter av en verk-
lighet som forskaren själv deltar i (Landwehr 2009:98). Det är också det 
som denna studie fokuserar: förändringen i det vetenskapliga landskapet 
över tid. Så handlar även denna undersökning mycket om brytningar 
och förskjutningar, som t.ex. förändringar i det akademiska landskapet 
efter 1933 (nazisternas maktövertagande), 1935–1939 (radikaliseringen av 
naziregimens vetenskapspolitik) och efter 1945 (krigsslutet).

Utmaningen i en reflexiv historisk diskursanalys består i att försöka 
inkludera forskarens diskursiva positioner i analyserna. Vilka positioner 
blir möjliga för forskaren i olika situationer och hur påverkar detta fors-
karens beskrivningar av diskurserna? För min studie innebär det t.ex. 
att mina egna erfarenheter av mitt forskningsobjekt – etnologiämnet i 
Sverige och i Tyskland – förmodligen färgar min framställning och mina 
analyser. Jag har upplevt tysk och svensk etnologi under olika tidsperioder 
på olika institutioner, vilket förmodligen syns i denna studie. Den tyska 
etnologin har jag själv upplevt 1986–1993, då jag var student i Kiel. Som 
sagt präglades etnologiämnet i Kiel vid den tiden av historiska, regionala 
studier. Samtidigt etablerades också alltmer forskning om samtiden och 
ämnet omgestaltades. Den svenska etnologin mötte jag för första gången 
våren 1990 som gäststudent i Uppsala. Vid denna tid uppfattade jag inte 
några större skillnader mellan etnologiämnet så som jag kände till det i 
Kiel och så som det gestaltades i Uppsala. Precis som i Kiel präglades etno-
login i Uppsala då av kulturhistoriska perspektiv med fokus på den egna 
nationen, samtidigt som också nutidsforskningen började etableras och 
nya teorier och metoder introducerades. När jag 2001 blev antagen som 
doktorand på Södertörns högskola och Stockholms universitet, upplevde 
jag att ämnet i Sverige hade genomgått stora förändringar under de sju år 
som jag varit borta från etnologin – och jämfört med den etnologi som 
jag tidigare hade mött i Kiel och i Uppsala. 

Utöver det hade etnologiämnet både på Södertörns högskola och vid 
Stockholms universitet utvecklat sin specifika prägel. På båda lärosäten 
fick jag lära mig nya arbetssätt och nya forskningsfält som jag fann mycket 
inspirerande.

Jag är därmed både en insider och en outsider inom mitt forskningsfält 
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(jfr Fägerborg 2011:95). När det gäller tiden i den svenska etnologin sedan 
2001 är jag en insider eftersom jag har varit med själv under denna tid. Men 
tiden före har jag inte upplevt i någon större utsträckning i den svenska 
etnologin och ser mig då snarare som en outsider. I Tyskland är jag en 
insider när det gäller etnologin under 1980- och början av 1990-talet, men 
en outsider, när det gäller den nutida forskningen och forskningen under 
1970-talet och tidigare. 

Min dubbelnationella kontext med förankring både i Sverige och i 
Tyskland gör det möjligt att genomföra ingående textanalyser på både 
tyska och svenska texter. Dessa analyser kan t.ex. synliggöra hur centrala 
termer i Nazityskland och i DDR översattes till svenska och kan ge en 
inblick i hur förändringarna inom den tyska vetenskapen efter 1933 och 
efter 1945 uppfattades av svenska folklivsforskare.1 Exempel på sådana 
nyckelord är ras, folk och nation. Dessa ord fanns visserligen långt innan 
nazisterna kom till makten, men de är exempel på ord som lätt kan fyllas 
med politiska budskap i ett visst samhällsklimat (Almgren 2005). 

Rasbegreppet är ett tydligt exempel på ett ord som har förändrat be-
tydelse över tid. Under 1800-talet och 1900-talets första hälft menades 
vanligtvis med ras sammankopplingar av fysiska egenskaper med karak-
tärsdrag, vilket ledde till föreställningar om ”rasrenhet” och ”rashierar-
kier”, där den ”nordiska rasen” definierades som ”ren” och högtstående, 
medan folk, som enligt dessa uppfattningar bestod av ”blandade raser”, 
kategoriserades som lägre stående (Schlosser 2013:19–27; Hübinette m.fl. 
2012a ). I Nazityskland kopplades rasistiska diskurser om ”mindre begå-
vade individer” samman med antisemitiska diskurser om ”den judiska 
rasen”. Föreställningar om rashierarkier och uppfattningar om behov av 
”rashygien”, där individer av ”dålig ras” skulle exkluderas ur en ”arisk 
folkgemenskap”, ledde i slutändan till Förintelsen (Schlosser 2013:221ff.). 
I Sverige ledde rastänkandet till diskriminering av flera folkgrupper 
som bl.a. samer och romer och till ett omfattande steriliseringsprogram 
(Broberg/Tydén 2005). Efter andra världskriget blev rasbegreppet tabu 
i Europa eftersom det associerades med nazism och Förintelsen. Under 
de senaste åren har dock begreppet debatterats på nytt. Idag diskuteras 

 1 Jag använder mig här av den östtyska regimens egen beteckning DDR eftersom regimen 
var kritisk mot den svenska benämningen Östtyskland. DDR-regimen uppfattade den 
svenska beteckningen som ”fiendens språkbruk” och en anpassning till ”imperialistisk/
kapitalistiskt språkbruk” (Almgren 2009:45). Sverige i sin tur använde beskrivningen 
Östtyskland för att inte stöta sig med Västtyskland som krävde att Sverige inte skulle god-
känna DDR som stat (Sverige godkände DDR först 1972). Västtyskland hade nämligen 
hotat med att avbryta diplomatiska förbindelser med alla länder (förutom Sovjetunionen) 
som erkände DDR som stat (enligt den s.k. Hallsteindoktrinen). Fram till erkännandet 
1972 fick Sverige gå en balansgång för att inte hamna i konflikt med varken Väst- eller 
Östtyskland (Almgren 2009:42–43).
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bl.a. i Sverige om begreppet inte borde användas som analysredskap i 
forskningen – just för att kunna påvisa dolda rasistiska strukturer. Ar-
gumentationen handlar om att ett avskaffande av rasbegreppet kan leda 
till ökat rasism eftersom rasistiska strukturer inte tillräckligt tydligt kan 
synliggöras och därmed inte heller bekämpas (Hübinette m.fl. 2012a; 
Hübinette 2011; Ahmed 2006). 

I min studie handlar analyserna mycket om hur begrepp, som var cen-
trala diktaturers språkbruk, uppfattades av svenska folklivsforskare och 
hur de reproducerades, utmanades eller omtolkades. Analyserna handlar 
också om hur begrepp, som efter krigsslutet kunde upplevas som proble-
matiska (som t.ex. nazism och ras), transformerades till acceptabelt språk-
bruk i internationella sammanhang (t.ex. genom att ersätta rasbegreppet 
med kulturbegreppet).

I denna bok har använts många tyskspråkiga texter som jag har 
översatt till svenska. En översättning är alltid en tolkning (Koller 1992). 
Översättningar av politiskt laddade begrepp som t.ex. folk, ras och nation 
från tyska till svenska kan leda till att begreppen förlorar den ursprung-
liga politiska laddningen. Det är också sådana översättningsprocesser 
som min studie fokuserar. För att göra min egen översättningsprocess så 
transparent som möjligt, har jag fört mina svenska översättningar av tyska 
texter till brödtexten, medan originalcitaten medtas i fotnoterna. Även 
när det dyker upp tyska ord som är svåra att översätta till svenska, skriver 
jag det tyska begreppet kursivt i parentes.

1.3.2 Vad säger arkivmaterialet?

Historikern kan ju inte bara repetera eller fördubbla det som en gång har 
varit; han måste även förklara, vare sig han vill eller inte, och det betyder på 
samma gång: han måste välja [sina källor] (Bausinger 1986:160). 

1986 påpekade den tyske etnologen Hermann Bausinger, idag professor 
emeritus i etnologi vid Tübingens universitet, problemen med historiska 
arbetssätt inom etnologin. Han menade att varje forskare alltid är tvungen 
att välja ut vissa källor för sin analys och därmed redan då påbörjade en 
tolkning av materialet. Det finns ingen ”objektiv” historisk forskning. 
Här kritiserade han bl.a. kollegan Karl-Sigismund Kramers historisk-ar-
kivaliska metod som denne lärde ut vid universitetet i Kiel. Kritiken ledde 
till en ingående diskussion inte bara mellan dessa två forskare, utan inom 
hela etnologiämnet om användningen och analysen av historiskt material. 
Som Silke Göttsch, professor i etnologi i Kiel, mycket riktigt påpekar är 
det av avgörande betydelse att se varje historisk källa i sin kontext. Hon 
beskriver arkivaliska källor som ”texter (Vertextungen) av sociala händelser 
och kulturella praktiker, vi kan inte iaktta eller kontrollera dem, dvs. vi 
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kan alltid bara studera dem som utsagor inom en viss historisk kontext” 
(Göttsch 2007:23). Därför är det av avgörande betydelse att sätta sig in i 
källans historiska sammanhang: när den skrevs, av vem, för vem, varför 
texten har bevarats osv.

Varför jobbar man överhuvudtaget med arkivaliska källor när detta är 
så problematiskt? Ett bra svar på frågan ger etnologen Carina Sjöholm: 
”Att söka i arkiv är en fantastisk möjlighet att få känna en tidsatmosfär. 
Det är lätt att förflyttas till annan tid och annat sammanhang genom 
äldre dokument av olika slag” (Sjöholm 2013:78). Det är också en sådan 
känsla som jag ofta upplever när jag arbetar med arkivmaterial. Det är 
just närheten till det förflutna som gör arbetet så spännande. Tanken med 
arkivforskning är att försöka komma åt hur individer och grupper resone-
rade om olika händelser i olika tidsperioder. Genom att läsa originalkällor 
från en viss tid får man tillgång till människors meningsskapande just 
under denna period. Hur såg t.ex. olika folklivsforskare i Europa på sago-
forskningens utveckling i Sverige och Tyskland under 1930-talet? Hur 
ändrades denna syn efter 1945? En sådan fråga kan besvaras t.ex. genom 
korrespondens, artiklar eller protokoll från institutionens styrelsemöten, 
där detta ämne har diskuterats. Det kan även synliggöras genom myndig-
heters skrivelser som kan visa om forskningsmedel har beviljats till olika 
projekt eller om pengar har avsatts till att t.ex. starta ett sagoarkiv (se 
mer om detta i kapitel 1.4.2 och 4.1). Källor om sagoforskning kan bl.a. 
ge upplysning om etableringen av folkloristiken som vetenskap genom 
att forskarna försökte använda kvantitativa metoder eller psykologiska 
förklaringsmodeller; texterna kan ge information om olika perspektiv på 
berättande eller om tolkningarna av olika sagomotiv. 

Denna studie bygger på arkivmaterial från europeiska och amerikanska 
arkiv. Jag har letat bl.a. efter korrespondens mellan forskare, manuskript, 
föreläsningsanteckningar, konferens- och reserapporter, institutionspro-
tokoll, studentuppsatser och skrivelser från myndigheter. Det är sådana 
källor som kan ge inblick i olika former för kunskapsproduktion och 
-distribution och uppfattningar av vetenskap och politik. Myndighets-
skrivelser kan ge upplysning om hur en forskare bedömdes vetenskapligt 
och politiskt, institutionsprotokoll kan tala om vad en institution ansåg 
om ett medlemskap i en internationell organisation och korrespondenser 
kan visa hur olika forskare resonerade om vetenskap, ras och politik. I 
analyskapitlen kommer de olika typerna av källmaterial diskuteras mer 
ingående i sina sammanhang. 

Sammanlagt har jag besökt 13 olika arkiv i Sverige, Tyskland, Schweiz 
och USA för att samla in material. Utöver det använder jag stoff från 
arkiv i Skottland och England. I försöken att hitta relevanta arkiv för 
studiens syfte, har jag oftast följt de olika forskarnas spår. Ett exempel är 
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Sigurd Erixon (1888–1968), professor i folklivsforskning och innehavare 
av den hallwylska professuren vid Nordiska museet 1934–1955 (se bl.a. 
kap. 1.4.1 och 2.3), som har lämnat spår efter sig i olika arkiv. Första spåret 
hade jag hittat på Utrikespolitiska arkivet i Berlin, då representanter för 
Nordische Gesellschaft ville bjuda in Erixon till ett riksmöte i Lübeck 
1936. Erixons samling i Nordiska museet innehåller mer material om detta 
riksmöte (se kap. 3). Det finns dock inte många uppgifter där om vad 
Erixon och hans kollegor ansåg om nämnda kongress. Men information 
om det fann jag bl.a. i Åke Campbells samling i arkivet på Institutet för 
språk och folkminnen i Uppsala (ISOF) och i Carl Wilhelm von Sydows 
brevsamling på universitetsbiblioteket i Lund. Under arbetets gång kom 
det fram att Erixon 1936 blev hedersdoktor vid Heidelbergs universitet, 
vilket gav mig anledning att resa dit och där undersöka material om denna 
händelse. Det gav mig också upplysning om hur Erixon positionerades av 
nazistiska myndigheter, något som tidigare hade varit svårt att bestämma 
(se kap. 2.3). 

Det var också svårt att hitta mer öppna uttalanden om vad svenska 
folklivsforskare ansåg om situationen i den tyska vetenskapen under 
1930-talet. Ett skäl kan vara att svenskarna undvek politiska diskussioner 
med sina tyska kollegor och höll sig till det vetenskapliga samtalet i sina 
skrivelser; ett annat kan ha varit att de inte ville riskera sina tyska kollegors 
säkerhet genom kritiska uttalanden. En tredje förklaring kan vara själva 
arkivbildningen. Här handlar det om att vissa arkiv har skapats av insti-
tutioner och myndigheter, medan andra har skapats direkt av forskarna 
själva eller deras efterlevande. I alla former för arkivbildning finns en risk 
för att sådant material, som vid tiden för arkivbildningen inte riktigt an-
sågs ”rumsrent”, som t.ex. brev från nazistiska myndigheter, har gallrats 
bort. Av platsskäl kan detta inte diskuteras för varje enskilt arkiv som jag 
besökt, men när sådana misstankar föreligger, nämns det i analyserna. 
Här handlar det även om att många personarkiv också har intresse av 
att för eftervärlden skapa en viss berättelse om arkivbildaren. Kontakter 
med nazister eller nazistiska myndigheter kan i detta sammanhang ha 
upplevts som belastande antingen av arkivbildaren själv eller av dennes 
efterlevande. 

Eftersom det var svårt att i deras korrespondens hitta mer personliga 
utsagor från svenska folklivsforskare om Nazityskland, har jag även un-
dersökt två arkiv utanför Tyskland och Sverige. Det ena tillhör Schwei-
ziska sällskapet för folklivsforskning (Schweizerische Gesellschaft für 
Volkskunde) i Basel. De svenska forskarna hade mycket kontakt med den 
schweiziska folklivsforskningen, vilket redan började på den hallwylska 
tiden (se kap. 1.4.1). Denna folklivsforskning sågs av svenskarna som en 
förebild och den gestaltades på ett lite annat sätt än den svenska och den 
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tyska forskningen (se kap. 4.6). I det schweiziska arkivet fanns visserligen 
inte så mycket material om det jag letade efter, men däremot fanns för 
studien intressanta texter om en internationell organisation som svenska 
forskare grundade tillsammans med kollegor från hela Europa och USA 
under 1930-talet (se kap. 4). De schweizisk-svenska kontakterna kunde 
av tidsskäl tyvärr inte utforskas mer ingående inom mitt postdokprojekt, 
men de är definitivt värda en egen undersökning. Det är mycket san-
nolikt att det finns material i andra schweiziska arkiv. Detsamma gäller 
svenskarnas kontakter med österrikiska kollegor. Där återstår mycket att 
undersöka.

De svenska folklivsforskarna hade redan sedan 1920-talet etablerat 
nära kontakter med kollegor i Storbritannien, vilket även belysts av Nils-
Arvid Bringéus, professor emeritus i etnologi vid Lunds universitet (se 
bl.a. Bringéus 2008 och 2006). På ett tidigt stadium i mitt projekt visade 

det sig att dessa kontakter samt svensk-
arnas kontakter till USA hade betydelse 
för hur svenskarna såg på händelserna i 
Nazityskland. Detta föranledde mig att 
beställa fram material från Royal Aca-
demy of Anthropology i London (se kap. 
4). Vid vidare efterforskningar kom det 
fram att det finns ett rikt material från 
och om skandinaviska folklivsforskare på 
Lilly Library på Indiana University i USA. 
Här var Stith Thompson (1885–1976) 
professor i engelska och folklore under 
1930-talet och framåt (se kap. 4). Han 
underhöll ett stort internationellt nätverk 
och besökte Skandinavien och Tyskland 
flera gånger och var även gästprofessor 
vid Oslo universitet 1951–1952. Materialet 
i Thompsons arkiv är så pass omfattande 
att det hade blivit väldigt kostsamt och 
omständligt att beställa kopior, så jag 

reste dit och studerade det på plats. Då fick jag också en intressant inblick 
i amerikansk folkloristik och antropologi vid ett besök på Institute of 
Folklore and Musicethnology vid Indiana University i Bloomington. 

När det gäller svenskarnas kontakter med Västtyskland och DDR har 
jag i första hand studerat material i Humboldtuniversitetets arkiv i Berlin, 
på Bundesarchiv i Berlin och Koblenz, i Utrikespolitiska arkivet och Ar-
chiv der Akademie der Wissenschaften (som bl.a. tillhandahåller material 
från DDR-tiden), båda i Berlin. Här har jag dock bara kunnat få en 

Stith Thompson. Odaterad porträtt av Stith 
Thompson. Stith Thompson manuscript col-
lection, Lilly Library, Indiana University, USA.
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inblick i existerande material, också det av tidsskäl. Här finns förmodligen 
mer material att studera och skriva om. Jag har även beställt sökningar i 
arkivet för material från statssäkerhetstjänsten i före detta DDR (Unter-
lagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR, Stasi-arkivet). 
Jag diskuterar detta närmare i kap. 6.

En intressant upptäckt i arkivforskningen var att många korrespon-
denser fördes på två språk. Så var det vanligt att två forskare i en brevväx-
ling skrev på sitt respektive modersmål, men att de hade läsförståelse i ett 
eller flera andra främmande språk. T.ex. skrev de skandinaviska forskarna 
till sina brittiska och amerikanska kollegor på sitt modersmål svenska, 
norska eller danska, medan britterna och amerikanerna svarade på eng-
elska. De tyska forskarna behärskade ofta ett skandinaviskt språk, men 
flera av dem föredrog att skriva på tyska till sina skandinaviska kollegor. 
Skandinavierna i sin tur skrev gärna på sitt modersmål, men hade inga 
problem att läsa brev på tyska. När jag läste forskarnas korrespondenser 
fick jag uppfattningen att forskarna under 1900-talets första hälft hade ett 
annat förhållningssätt till främmande språk än vad vi har idag. De lärde 
sig gärna ett nytt språk och läsförståelse kunde de uppnå relativt snabbt. 
Så skrev t.ex. den amerikanske folkloristen Stith Thompson 1942 till sin 
irländske kollega Seamus O'Duilearga (se kap. 1.4.2) att han nu hade 
börjat lära sig spanska och räknade med att kunna språket om ett par 
veckor.2 Min uppfattning utifrån arkivstudierna är att de flesta av de skan-
dinaviska folklivsforskarna, som förekommer i det undersökta materialet, 
hade en mycket god hör- och läsförståelse på tyska, men fick hjälp när det 
gällde publikationer, föredrag och en del av korrespondensen. Utöver det 
kunde de flesta också konversera på tyska och engelska och några även på 
franska med forskarkollegor. Ett exempel på detta är Sigurd Erixon som 
fick hjälp med korrekturläsning och översättning av manuskript och brev 
från och till tyska och franska av bl.a. sin sekreterare Margit Stoye (Rogan 
2013a:107).

Tiden från slutet av 1950-talet och framåt belyses i denna bok också 
med hjälp av samtal som jag fört med svenska och tyska etnologer som 
antingen själva upplevt den senare delen av undersökningsperioden eller 
som har känt aktörer från den tiden. Under dessa samtal har jag även fått 
värdefulla tips och råd om vilka arkiv som jag kan besöka. 
 2 Stith Thompson till Seamus O'Duilearga 5/5 1942. STC, LL, IU, box 4. Courtesy Lilly 

Library, Indiana University, Bloomington, Indiana. 
  Stith Thompson (1885–1976): professor i engelska och folklore vid Indiana University i 

Bloomington, USA. Amerikansk representant i Internationaler Verband für Volksfor-
schung/International Association of Folklore and Ethnology (IAFE) (se även kap. 4). 

  Seamus O´Duilearga (James Hamilton Delargy, 1899–1980): irländsk professor i folklore 
vid University College i Dublin 1946–1971, en av grundarna av Irish Folklore Commis-
sion (se även kap. 4).
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Sammantaget har alla dessa arkivresor och -studier varit väldigt spän-
nande och inspirerande och har givit mig en god inblick i folklivsforsk-
ningens och etnologins historia som jag också hoppas kunna förmedla 
till läsaren. 

1.3.3 Professorer gillar att prata…  
men kan man anonymisera en professor?

”Ja”, sade en av mina informanter, en professor vid ett tyskt universitet, 
”men det här är väl ingen riktig intervju, eller hur? Så där med mikrofon 
och sånt, eller?” Efter denna inledning förstod jag att detta samtal inte 
kunde spelas in. Jag uppfattade det som att professorn var rädd för att bli 
missförstådd eller misstolkad. En annan tysk professor sade däremot: ”Ni 
får gärna spela in och citera mig och Ni behöver inte kolla med mig heller, 
jag står för det jag säger!” När jag kontaktade några etnologer i Tyskland 
för intervjuer, föreslog en av dem att hålla en gruppdiskussion om ämnet, 
ett förslag som jag tyckte lät spännande. Oftast är det lättare att minnas 
händelser när man talar i grupp än när man är ensam med intervjuaren. 
När jag bjöd in ytterligare en etnolog till detta samtal, skickade han ett 
mail om att han föredrog att prata med mig i enrum eftersom han har 
dåligt minne. Men när jag träffade honom, visade sig att det inte alls var 
något fel på hans minne, utan att han egentligen ville undvika att träffa 
några av de andra etnologerna eftersom de hade hamnat i konflikt för 
många år tillbaka, någonting som i grund och botten berodde på olika 
uppfattningar om hur etnologiämnet skulle gestaltas. Här gällde det att 
vara ”den diplomatiska fältarbetaren” och inte ställa för direkta frågor 
om dessa motsättningar, fastän jag naturligtvis blev nyfiken. Men tack 
vare att jag fick träffa några informanter flera gånger, fick jag svar även 
på dessa frågor. 

Intervjuer med professorer inom ämnet i Sverige, Tyskland och 
Öster rike är den andra stora delen av mitt material. Sammanlagt har jag 
genomfört 18 intervjuer med 24 personer och de flesta intervjuerna, som i 
genomsnitt har tagit 1 ½–3 timmar, har spelats in när informanten gav sitt 
godkännande. Större delar av intervjuerna har transkriberats inför ana-
lyserna. Transkriberingen är alltid en ”analytisk akt” (Klein 1990:41–66). 
För min studie innebär det att jag har valt att t.ex. återge sådana delar ur 
intervjuerna, där informanterna berättar om sina möten med kollegor 
i Tyskland eller i Sverige och där de reflekterar om ämnets utveckling 
under de senaste årtiondena. Även deras tankar om den tyska etnologins 
upp görelser med sitt nazistiska förflutna och om förhållandet mellan 
vetenskap och politik är relevanta för min undersökning.

I transkriberingarna återger jag för det mesta direkt deras egna ord 
utan någon redigering, men när det förekommer många ”eh”, ”ehm” 
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eller ”ju” i utsagan, har jag tagit bort några av dem för att underlätta 
läsningen av citaten. Utrop markeras med versaler. Samtliga informanter, 
som citeras i boken med sina riktiga namn, har fått läsa, kommentera 
och godkänna citaten. Detta innebär dock inte att de alltid håller med 
mina tolkningar av det de har sagt. Vid kontrollen av citaten har några 
informanter också genomfört en redigering av språket. I de fall, då infor-
manter har valt att vara anonyma, har jag anonymiserat dem så mycket 
som möjligt, vilket innebär att inte heller deras hemuniversitet och deras 
kön framgår av texten – detta för att undvika en möjlig identifiering av 
dem. Dessa personer benämns i texten som t.ex. ”en svensk etnolog” eller 
”en tysk professor i etnologi”.

En intervju definieras vanligtvis som en ”kommunikationsform där 
någon berättar och besvarar frågor som ställs av en annan person och där 
det sagda registreras i någon form – genom ljudinspelning, anteckningar, 
videoupptagning eller andra medier” (Fägerborg 2011:88, kursivering i 
originalet). Det kan också beskrivas som ett samtal om ett tema som 
deltagarna i intervjun har bestämt i förväg. Från vanliga samtal skiljer sig 
intervjun genom att det sker inom en väl definierad situation och med 
ett bestämt syfte. Jag skulle dock snarare beteckna mina intervjuer som 
strukturerade samtal, där informanterna fick veta temat i förväg och där 
vi snarare samtalade om ämnet. Detta också för att mina informanter ofta 
ville veta vad jag hittills hade kommit fram till i min forskning (särskilt 
i projektets slutfas). På så sätt tog även mina egna berättelser ganska stor 
plats och våra samtal utvecklade sig ofta till en diskussion om ämneshis-
torien. En konsekvens är att jag upplevde de första intervjuerna mer som 
en introduktion in i ämnet, medan de sista intervjuerna ofta bestod av 
diskussioner mellan mig och informanterna. Intervjuerna genomfördes 
2009–2011 och de flesta ägde rum på informanternas arbetsplatser eller 
före detta arbetsplatser på deras lärosäte (många informanter var emeri-
terade vid tidpunkten).

Antropologen Marianne Gullestad menar att det i samband med 
reflexivitetsdiskussionen inom humaniora skulle vara mer lämpligt att 
kalla sina informanter för ”deltagare”, ”konversationspartner” eller bara 
”partner” för att visa på en mer jämlik relation och för att betona infor-
manternas betydelse för forskningen (Gullestad 2006:915). Jag kommer 
av detta skäl i fortsättningen kalla mina informanter för ”samtalspartner”. 
Samtidigt behöver denna beteckning inte nödvändigtvis innebära att 
vår relation blir mer jämlik. På grund av den korta projekttiden valde 
jag att i första hand intervjua professorer, fastän det naturligtvis finns 
många andra etnologer också som hade varit intressanta och relevanta 
för min undersökning. Professorer valdes bl.a. eftersom de ofta har varit 
verksamma vid samma institution en längre tid och har kunnat påverka 
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forskning och lära i ganska stor utsträckning. Dessutom finns idag i den 
svenska och tyska etnologin ett antal ”nyckelpersoner” som särskilt aktivt 
har upprätthållit sina kontakter med Tyskland eller Sverige och de flesta 
av dem är professorer eller professorer emerita eller emeritus. Vid tiden för 
postdokprojektet var jag relativt nydisputerad och det innebar också en 
viss ”maktobalans” i intervjun. Som nydisputerad forskare som intervjuar 
en professor kan man lätt hamna i en situation, där professorn intar en 
lärarroll och försöker ”förhöra” intervjuaren om dennes ämneskunskaper 
– något som dock mycket sällan hände i mina intervjuer. 

Mina intervjuer med professorer liknar det som den amerikanska 
antropologen Laura Nader betecknar som research up (Nader 1974). Det 
innebär att man intervjuar människor som befinner sig högre upp i en 
makthierarki än vad man själv gör. De utforskade i min studie för fogar, 
för att tala med Pierre Bourdieus begrepp, över större socialt och sym-
boliskt kapital än vad jag själv gör (jfr Brinkel 2008:533). Så har mina 
samtalspartner betydligt mer och längre livserfarenhet (de flesta är 70 
år och äldre), de har en lång akademisk karriär bakom sig och har va-
rit professorer inom ämnet i många år och många har dessutom varit 
ledare för sina institutioner. Samtidigt får naturligtvis denna hierarkise-
ring också betraktas som en social konstruktion och ett skapande av en 
akademisk verklighet. Detta research up är dock idag ett vanligt fenomen 
inom etnologiämnet, där alltfler forskningsprojekt undersöker centra för 
”samhällsvetenskaplig-kulturell utveckling och politisk makt” (Kaschuba 
2006:203–204). Forskaren hamnar här lätt i en underordnad position 
eftersom han eller hon inte längre betraktas som den enda experten i en 
intervjusituation. Jag upplevde dock i mina intervjuer inte några problem 
med att bli accepterad, vilket också kan bero på att jag som forskare rör mig 
inom ”två vetenskapliga världar” och mina samtalspartner är mer insatta 
i den ena av dessa världar. På så sätt intar jag en ”mittemellan-position” 
som forskare bosatt i Sverige med tysk bakgrund och med erfarenhet 
av universitetsvärlden i båda länderna. Som jag nämnt tidigare, är jag 
både en in- och outsider i min studie. Som etnologen Oscar Pripp påpe-
kar, blir intervjuaren alltid också identifierad av dem man möter (Pripp 
2011:71). Mina samtalspartner försökte bl.a. att identifiera mig genom 
min akademiska bakgrund. När jag t.ex. berättade att jag hade fått min 
grundutbildning i Kiel, positionerade mig mina samtalspartner inom en 
viss vetenskaplig kontext, vilket ibland kunde underlätta samtalet (när de 
uppskattade den vetenskapliga utvecklingen inom ämnet i Kiel). Men det 
kunde också försätta mig i en försvarsposition (t.ex. när de var kritiska 
mot den vetenskapliga utvecklingen i Kiel).

När jag talade med östtyska etnologer som berättade om ämnet i 
DDR, upplevde jag mig ofta som en outsider. Som uppvuxen i Väst-
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tyskland kände jag just under dessa samtal hur kalla krigets retorik om 
Östeuropa har influerat min syn på DDR. Vi fick lära oss i skolan på 
1970- och 80-talen att fienden fanns på andra sidan järnridån, att kom-
munister var farliga och ville erövra hela världen, att det inte existerade 
någon yttrandefrihet i DDR och att livet där var tråkigt och grått. Även 
om jag nu efter Tysklands återförening har mött många östtyskar och 
tagit del av forskning och skönlitteratur om livet i DDR och Östeuropa, 
påverkar min uppväxt i Västtyskland fortfarande min bild av DDR. På så 
sätt var det särskilt spännande att möta forskare från f.d. DDR som delgav 
mig sina minnen. Samtidigt var det svårt för mig att lyssna på vissa berät-
telser utan att komma med kritiska kommentarer, t.ex. när de berättade 
skämtsamt om övervakning och avlyssning i DDR (se kap. 6). Här hade 
jag svårt att förstå hur människorna i DDR hade kunnat leva med detta. 

Det fanns även laddade ämnen som man fick ta upp med försiktighet 
eller inte alls tala om med de östtyska forskarna (t.ex. partitillhörighet i 
DDR, Stasimedarbetare eller den akademiska karriären efter 1990). Med-
an vissa forskare relativt öppet berättade om detta, kände jag med andra 
samtalspartner att det inte kunde tas upp eftersom de då förmodligen 
hade avbrutit samarbetet. Alltefter som projekttiden gick, framkom också 
ny information, speciellt om laddade ämnen som var svåra att hantera, 
som t.ex. Stasimedarbetare och personliga motsättningar (se kap. 6). Jag 
kände att det fanns mycket ”under ytan” som ännu inte gick att tala 
om. Det var också tydligt att mina samtalspartner förväntade sig att jag 
skulle förstå och försvara deras perspektiv, vilket kändes lätt i början av 
projektet, men blev svårare med tiden när jag hade fått mer kunskap i 
ämnet och talat med fler personer. Därför har jag valt att i analyser av 
vissa samtal och situationer låta samtalspartnern vara helt anonym. Detta 
för att överhuvudtaget kunna skriva om laddade teman och för att skydda 
informanternas integritet. 

Något, som underlättade mina samtal med både väst- och östtyska 
etno loger, var att jag bor i Sverige och arbetar inom den svenska aka-
demiska världen. Detta väckte många positiva känslor och minnen hos 
mina tyska samtalspartner. Ett skäl är förmodligen att Sverige fortfarande 
betraktas som en förebild och ett slags ”paradis” av många tyskar och 
”drömmen om Norden” är fortfarande aktuell (jfr Almgren 2005). 

Förmodligen gynnades mina intervjuer också av en viss nostalgi, när 
de äldre professorerna med glädje mindes den tid, då de var betydelsefulla 
personer på sina institutioner och fick bestämma mycket inom ämnet. 
Det kom också fram i flera samtal att samtalspartnern inte kände sig 
direkt uppdaterad när det gällde dagens etnologiämne och ville i stället 
ha information av mig. Då fick jag inta rollen som informant. På så sätt 
blev atmosfären i de flesta samtalen avslappnad och öppen och jag fick 
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intressant information för min forskning. Jag är mycket tacksam för att 
jag har fått träffa så många fantastiska personligheter inom ämnet och det 
har varit många spännande och inspirerande möten.

1.3.4 Disposition
Hela boken är kronologiskt uppbyggd för att läsaren lättare ska kunna 
följa förändringarna i de svensk-tyska kontakterna inom folklivsforsk-
ningen. Kronologin behövs också för att kunna synliggöra de diskursiva 
förändringarna inom vetenskapen.

Boken består av en inledning (kapitel 1), en sammanfattning (kapitel 
7) och fem analyskapitel. I inledningen presenteras teori, metod, syfte och 
frågeställning och det tecknas en historisk bakgrund till etnologi ämnets 
uppkomst och till det internationella samarbetet inom ämnet under 
1900-talets första hälft. Eftersom denna bok vänder sig till svenskspråkiga 
läsare, som kanske inte alla är insatta i den tyska ämneshistorien, beskrivs 
den tyska ämneshistorien fram till 1933 och efter 1945 lite mer utförligt än 
den svenska. Perioden 1933–1945 står i fokus för denna bok och beskrivs 
mer detaljerad i analyskapitlena 2–4.

Kapitel 2 behandlar några svenska folklivsforskares syn på förändring-
arna i den tyska folklivsforskningen efter nazisternas maktövertagande 
1933. Här fokuseras framför allt synen på politiseringen av vetenskapen i 
Tyskland under naziregimen och olika föreställningar om vetenskap, ras 
och politik.

I kapitel 3 utvecklas detta närmare med hjälp av en fallstudie. Här 
analyseras texter som handlar om de svensk-tyska kontakterna i samband 
med en stor kongress som den nazistiska organisationen Nordische Gesell-
schaft hade bjudit in flera svenska forskare till. Kapitlet ägnas framför allt 
åt analyser av texter från kongressens förberedelser, då flera skandinaviska 
folklivsforskare satt med i en förberedande kommitté och förhandlade 
både sinsemellan och med tyska forskare och politiker.

Kapitel 4 fokuserar ett mer organiserat internationellt samarbete: 
grundandet och arbetet av International Association of Folklore and 
Ethnology/Internationaler Verband für Volksforschung (IAFE) och 
dess efterföljare International Association for European Ethnology and 
Folklore (IAEFF). Denna organisation, som skapades på svenskt iniativ, 
hamnade under 1930-talets andra hälft i konflikter mellan olika nazis-
tiska institutioner i Berlin. Arbetet i denna organisation tydliggör de 
svåra balansgångarna i samarbeten mellan forskare från diktaturer och 
från demokratiska system. Kapitlet tar även upp vad som hände med 
folklivsforskningen under krigsåren.

Kapitel 5 ägnas åt tiden strax efter krigsslutet. Hur såg svenska och 
tyska folklivsforskare tillbaka på det som hade hänt? Hur omtolkades 
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händelserna i efterhand? Vad hände med de tidigare nazistiskt influerade 
forskarna? Här ges exempel på hur kontakter mellan svenska och tyska 
forskare gestaltades efter krigsslutet och det analyseras också hur forskarna 
själva resonerade om de egna och andras ageranden efter kriget. 

I kapitel 6 undersöks vilken betydelse svensk folklivsforskning hade för 
återuppbyggnaden av det tyska systerämnet. Det analyseras även berättel-
ser av några svenska etnologer om deras resor till DDR och Västtyskland 
med fokus på hur föreställningar om vetenskap och politik påverkade 
deras bemötanden i DDR och Västtyskland. 

1.4 Etnologiämnets utveckling i  
Sverige och Tyskland

Åke Daun berättar i ett samtal med mig om hur det blev att han började 
läsa etnologi på 1960-talet: 

Åke Daun (Å): Det mest intressanta är kanske att jag… när jag kom till 
universitetet, visste jag inte att det fanns ett ämne som heter folklivsforskning. 
Jag visste inte vad folklivsforskning var, det var ett nytt ord. Men det stod 
i anvisningarna, när jag läste konsthistoria, som då var mitt första ämne, 
att det kunde vara lämpligt, om jag läste konsthistoria, att kombinera med 
folklivsforskning och/eller arkeologi.
Jag: Ja.
Å: För då kunde man få jobb på ett museum. 
Jag: Det var väl ganska vanligt, då, eller?
Å: Jo, det var det, många blev museimän. Det var den dominerande yr-
kesbanan. […] Men sen har ju etnologin blivit känd som ett ganska brett 
humanistiskt ämne och man väntade sig då att de, som hade läst det, hade 
nytta av det lite varstans, inom kultursektorn och inte minst massmedierna, 
som journalister, eller så. Jag läste då detta och arkeologi, tyckte jag, verkade 
förfärligt att sitta på huk och pensla hela dagarna – och man kanske hitta 
inte nånting alls. 
Jag: Just det, det finns ju en risk… [skratt] 
Å: Men folklivsforskningen föreställde jag mig, var folk på nåt torg eller, nåt 
gammalt på landsbygden förr, när det var, folk gick omkring […] eller nån 
som spelade positiv.
Jag: Lite gammaldags…
Å: Ja. Och det var ju trevligt förstås, när jag gick ut där på Djurgården […]3

Åke Dauns berättelse om hur han ”upptäckte” folklivsforskningen när han 
 3 Samtal med Åke Daun den 8/2 2010.
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började läsa på universitet, liknar den av flera andra av mina samtalspart-
ner och även den av flera personer som omnämns i de arkivaliska källorna. 
Folklivsforskning var ofta okänd för dem innan de kom till universitetet; 
de upptäckte ämnet snarare av en slump och blev sedan intresserade av 
det. Många folklivsforskare, som tillhör ämnets pionjärer, kom från andra 
discipliner till ämnet, som t.ex. från historia, språk- och litteraturveten-
skapen, religionsvetenskapen, konstvetenskapen eller arkeo login. Dauns 
berättelse visar att folklivsforskare inte heller på 1960-talet var någon själv-
klar karriärväg. Jag har låtit Åke Daun här ”inledningstala” eftersom hans 
steg in i etnologin inte bara var typiskt för 1960-talet, utan det var nästan 
det normala även under ämnets etableringsperiod i början av 1900-talet.

När började folklivsforskningen/etnologin som sådan finnas till? 
Denna fråga är ganska svår att besvara. Ger man sig in ämnets historia, 
upptäcker man snabbt hur betydelsefull den politiska, historiska, eko-
nomiska och sociala kontexten har varit och fortfarande är för ämnets 
gestaltning. Även tidsaspekten är mycket viktig: kampen om ämnets ve-
tenskapliggörande pågick i många europeiska länder redan sedan mitten 
eller slutet av 1800-talet, men etableringen av folklivsforskningen som 
universitetsämne skedde vid olika tidpunkter, vilket skulle få betydelse 
för utvecklingen av de internationella relationerna. Även fokuseringen på 
ämnets geografiska tillämpning, som t.ex. den egna regionen, nationen el-
ler ett större område (t.ex. Norden eller Europa) spelade roll. I detta kapitel 
tecknas en historisk bakgrund till de kommande analyskapitlen. Kapitlets 
första del behandlar uppkomsten av folklivsforskningen och dess etable-
ring som universitetsämne, medan den andra delen fokuserar skapandet 
av internationella samarbeten under 1920- och 30-talen, med fokus på 
Sverige och Tyskland. I denna del ska läsaren även få lära känna några av 
de huvudsakliga aktörerna som senare återkommer i analyskapitlen. De 
sista två delarna i detta kapitel ger en inblick i hur folklivsforskningen 
utvecklades i Sverige, Västtyskland och DDR under efterkrigsåren. Här 
presenteras också några av de aktörer som står i fokus i kapitel 5 och 6. 
Den tyska historiska bakgrunden ges något större utrymme i detta kapitel 
för att ge den svenskspråkiga läsaren av denna bok en inblick i den tyska 
ämneshistorien.

1.4.1 Ett nytt ämne skapas
Wolfgang Kaschuba menar att etnologiämnets namn kan förklaras an-
tingen med ett kort eller med ett långt svar. Det korta svaret kan handla 
om att namnet ”europeisk etnologi” i Tyskland först började användas 
från 1970-talet och framåt (Kaschuba 2006:20–21). Detta är intressant 
eftersom Sigurd Erixon, professor i nordisk och jämförande folklivsforsk-
ning vid Nordiska museet i Stockholm 1934–1955 (se nedan och kap. 2.3), 



39

redan på 1930-talet försökte lansera detta namn på disciplinen och då 
ofta stötte på motstånd, både hos sina inhemska och sina utländska kol-
legor (Rogan 2008b). Det skulle dröja fram till 1970-talet innan Erixons 
namnförslag slog igenom. Kaschuba syftar med det ”korta svaret” på att 
ämnet i Tyskland fram till 1970-talet hette Volkskunde och fokuserade 
i första hand på kulturella uttryck inom de egna nationella gränserna. 
Völkerkunde däremot var beteckningen för all kulturforskning om utom-
europeiska folk (Kaschuba 2006:20–21). Indelningen skapades dels uti-
från geografiska föreställningar och dels genom användningen av olika 
metoder. Så använde Völkerkunde t.ex. deltagande observation i större 
utsträckning som metod än vad Volkskundler brukade göra. Volkskunde 
dominerades fram till 1970-talet av historisk forskning som främst byggde 
på skriftliga, arkivaliska källor (Göttsch 2007:8). Med namnbytet till 
europeisk etnologi, som skedde i Tyskland från 1970-talet och framåt, 
ville man breda forskningsfältet. Nu skulle inte längre enbart den egna 
nationen studeras, utan även europeiska och transnationella processer. I 
samband med den ökande globaliseringen blev det aktuellt att studera 
kulturella processer inom internationella sammanhang i mycket större 
utsträckning än tidigare. 

Folklivsforskningen tog egentligen sin början i människors intresse för 
att beskriva ”de Andra”. Här fanns intresse både bland lekmän, politiker 
och akademiker. Som de första beskrivningarna av ”folk” kan nämnas 
reserapporter, topografiska beskrivningar av landskap och dess invånare 
för statistiska och politiska syften och insamlingar av människors folktro, 
sägner och sagor (Wiegelmann/Simon 2007:101f.). Sådana beskrivningar 
fanns redan i antiken och har skapats ända fram till idag. Här ville man 
veta mer om t.ex. regionala skillnader, ekonomi, materiell och andlig kul-
tur, religion och folktro. Intresset fanns inte bara i Sverige och i Tyskland, 
utan även i många andra delar världen. Från början definierades detta inte 
som ett vetenskapligt program; aktiviteten präglades av amatörforskare 
som inte hade genomgått en akademisk utbildning, men hade ett stort 
intresse för folkliv av olika slag (Kaschuba 2006:29). 

Kai Detlev Sievers, professor emeritus i etnologi vid Kiels universitet, 
talar om framför allt två viktiga strömningar under 1800-talet, som präg-
lade synen på folklivet i Tyskland: upplysningstidens förnuftstänkande 
som var mer samtidsorienterad och pragmatiskt och romantikens före-
ställningar om en nationell ”folksjäl” (Volksgeist) som var mer historiskt 
inriktad (Sievers 2001:31). Upplysningstiden var dessutom påverkad av den 
franska revolutionens idéer om naturlagar och alla människors lika värde. 
I upplysningstidens spår blev folklivsforskningen ett politiskt instrument 
på så sätt att den användes för att framställa topografiska beskrivningar av 
landskap och bruket av landskapet genom människor. Dessa beskrivning-
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ar kunde de dåtida makthavarna även använda för stärka den politiska 
makten över befolkningen, bl.a. för att få bättre kontroll och för att få in 
skatter. Men samtidigt ville man motverka vidskepelse (Aberglauben) och 
sprida rationella idéer om hur livet skulle gestaltas. 

Den andra viktiga strömningen, romantiken, bör också betraktas i 
sin samtida politiska kontext. Genom att bygga på Johann Gottfried 
Herders (1744–1803) beskrivningar av folket som en ”överindividuell 
personlighet med kreativ begåvning” (eine überindividuelle Persönlichkeit 
mit schöpferischer Begabung) och hans idéer om ”folksjälen” (Volksgeist) 
blev folklivsforskningen ett viktigt redskap för att försöka lära sig om 
denna Volksgeist, olika folks ursprung, kultur och språk och regionala och 
nationella skillnader (Sievers 2001:36f.). Dessa tankar spreds samtidigt 
som föreställningar om en tysk nationalstat började växa fram. Roman-
tiken präglades dessutom av en framväxande borgerlig samhällsklass som 
strävade efter mer inflytande och upplevde den dåvarande politiska situa-
tionen som inte särskilt attraktiv. Konsekvensen blev ett tillbakablickande 
och att folklivsforskningen i romantikens fotspår fokuserade på historiska 
undersökningar och på den andliga folkkulturen (Sievers 2001:37). Exem-
pel för detta är bröderna Grimms insamling av sagor och deras arbete 
med ordböcker över det tyska språket, som bl.a. Jacob Grimms Deutsche 
Mythologie (1825), Deutsche Grammatik (1819–1837), Geschichte der Deut-
schen Sprache (1848) och Deutsches Wörterbuch (inledd 1852 tillsammans 
med brodern Wilhelm). 

Medan man i Tyskland bl.a. letade i antiken och efter en ursprunglig 
”germanskhet” och ”tyskhet”, går rötterna i den svenska folklivsforsk-
ningen enligt Nils-Arvid Bringéus tillbaka till stormaktstiden och till 
Olaus Magnus’ historia om de nordiska folken och Olof Rudbecks 
Atlantica (Bringéus 1986:13). Runt sekelskiftet 1800 inspirerades Sverige 
också av romantiska strömningar från både England och Tyskland, även 
Herder. Föreställningar om folksjälen ledde också i Sverige till intresse för 
insamling av visor, sagor och sägner, något som bl.a. Erik Gustav Geijer 
(1783–1874) blev känd för. I brist på källmaterial om det svenska folkets 
historia användes gärna de isländska sagorna för att konstruera en natio-
nell berättelse. Detta kritiserades av bl.a. zoologen och arkeologen Sven 
Nilsson (1787–1883) som i stället försökte kartlägga hur olika folkstammar 
tog de svenska bygderna i besittning, något som ledde den tidiga folklivs-
forskningen mot en ”ras- eller stamhistoria” (Bringéus 1986:14). Diplo-
maten och folklivsforskaren Gunnar Olof Hyltén-Cavallius (1818–1889) 
tog upp Nilssons tankar, men gav dem en annan riktning. Så intresserade 
han sig mer för de levande traditionerna och samlade in material i sådana 
delar av Sverige som betraktades som ålderdomliga och ursprungliga, 
bl.a. hans hembygd Värend i Småland. Tanken var att belysa folkets 
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ursprung, utveckling och levnadsförhållanden (Bringéus 1986:15). Före-
ställningar om ett gemensamt nationellt kulturarv, som skulle bevaras 
inför framtiden, ledde till att hembygdsrörelsen och museiverksamheter 
skapades. Här gällde det framför allt material från sådana platser i Sverige 
som ansågs vara relativt opåverkade av tekniska framsteg och den tidiga 
industrialiseringen. 

Orvar Löfgren, professor emeritus i etnologi vid Lunds universitet, 
menar att den europeiska etnologin i grund och botten är ”ett barn av 
1800-talets kulturnationalism” eftersom den byggde på tanken att varje stat 
inte bara skulle hållas samman av en regering eller kungamakt, utan även 
av ett kulturarv, ett gemensamt språk, en gemensam historia och gemen-
samma traditioner (Ehn/Löfgren 1996:18–19). Etnologi blev här ett viktigt 
redskap för att skapa nationer. Så ger också Billy Ehn, Orvar Löfgren och 
Jonas Frykman talrika exempel för hur nationen Sverige ”försvenskades” 
genom olika tal, ageranden och symboler i sin bok Försvenskningen av Sve-
rige (1993). Ehn och Löfgren poängterar också att särskilt unga nationer, 
”där man kunde känna ett kulturellt mindervärdeskomplex”, försökte 
med hjälp av en nationell folkkultur skapa en bättre nationell självkänsla 
(Ehn/Löfgren 1996:19). På så sätt blev folklivsforskningen ett nationellt 
präglat ämne från 1800-talet och framåt. 

I Tyskland beskrivs ofta den så kallade Turnvater Jahn (”gymnastik-
fader Jahn”), Friedrich Ludwig Jahn som en av de första som knöt samman 
idéer om etnisk och nationell gemenskap som en ”ödesgemenskap” och 
ett gemensamt genetiskt arv.4 Eftersom många tyskar i början av 1800-ta-
let upplevde sitt hemland som osammanhängande, talade han i sin bok 
Tysk folkkultur (Deutsches Volksthum, 1813) om behovet av ett samarbete 
mellan förvaltningarna, kyrkan och borgerliga iniativ som behövdes för 
att ”uppfostra” folket. Han talade om en ”folklig känsla” (Volksgefühl ) 
som han såg bekräftat i sina talrika iakttagelser av människors bruk, seder, 
fester och i vardagslivet i allmänhet (Kaschuba 2006:27). Han krävde mer 
forskning om folklivet och mer litteratur som skulle göras tillgänglig för 
allmänheten för att de skulle lära sig om sitt gemensamma förflutna. Även 
Kaschuba talar om en ”borgerlig kulturnationalism” som en strävan efter 
att skapa en enhetlig nation som utgick ifrån en ny borgerlig samhällsklass 
under 1700-talet och framåt. Här handlade det om att Tyskland vid den 
tiden saknade en politisk och statlig enhet och många upplevde adeln som 
svag (Kaschuba 2006:27). 

Jahn ger bara ett exempel på formuleringar om enheten av folk, nation 
och kultur. Under 1800-talet blev rösterna många som önskade en mer 
enhetlig och sammanhållen tysk nation. Som sagt, började nu också hem-
 4 Friedrich Ludwig Jahn (1778–1852): Han kallas för Turnvater eftersom han var en av 

grundarna av den tyska gymnastikrörelsen under 1800-talet.
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bygdsrörelsen ta fart, den skulle få stor betydelse för folklivsforskningens 
utveckling både i Tyskland och i Sverige. Hembygdsrörelsen startade 
talrika föreningar som hade som uppgift att samla och bevara det som 
ansågs vara ”gamla” och ”nationellt värdefulla” kulturella gods och i dessa 
föreningar fanns många aktiva kvinnor och män. Det handlade både om 
materiella och icke-materiella kulturella uttryck. Under 1800-talets slut och 
1900-talets början förstärkte industrialiseringens utbredning dessa idéer 
och aktiviteter. Nu ansåg många att kulturgods från jordbrukssamhället 
var hotade och att det var viktigt att rädda så mycket som möjligt. Det är 
just detta som hade stor betydelse för skapandet av museer och arkiv och 
för ämnets utveckling under 1900-talets första hälft (jfr Lilja 1996:36f.). 
Eftersom ämnet präglades starkt av amatörforskare som begav sig ut i 
samhällena för att samla in och bevara kulturella uttryck, blev en viktig 
uppgift för folklivsforskarna under 1900-talets början att vetenskapliggöra 
ämnet och befästa det som en akademisk disciplin. Så ämnet var inte 
alls självklart som universitetsämne som exempelvis naturvetenskaperna, 
medicin eller juridik, utan fick kämpa för erkännandet inom akademin. 
Ända fram till 1930-talet bedrevs akademiska studier inom ämnet, för det 
mesta under paraply av andra discipliner, som historia eller filologi. Så 
kom också de flesta av de första professorerna från dessa ämnen. Denna 
bok fokuserar händelserna under 1930-talet eftersom det var just då äm-
net började etablera sig på allvar som akademisk disciplin i Sverige och i 
Tyskland. De internationella relationerna var här mycket betydelsefulla. 
Även naziregimens stora intresse för disciplinen skulle spela en viktig roll 
i etableringen av folklivsforskningen vid tyska universitet.

I den senaste tyska ämneshistoriska forskningen lyfts första världs-
krigets slut och året 1918 fram som mer betydelsefulla för den tyska 
folklivsforskningen än åren 1933 eller 1945, eftersom ämnet före 1918 
uppfattas som mer odefinierat och öppet och mindre etnocentriskt och 
nationalistiskt präglat än vad det skulle bli efter 1933 (Schmoll 2009:38). 
Även den tyske etnologen Utz Jeggle (1941–2009) menar att man kan 
vara ”överraskad” vilken underordnad roll ”nationalistiska fantasier” 
egentligen spelade i den tyska folklivsforskningen i början av 1900-ta-
let (Jeggle 2001:54–55). Så var nationalistiskt färgade teman bara några 
bland många andra och de dominerade inte forskningen. Men efter första 
världskrigets slut och efter fredsfördraget i Versaille ökade känslan av en 
”nationell egenart” markant i Tyskland. Folklivsforskningen sågs som ett 
utmärkt redskap för att mejsla fram denna nationella egenart. ”Polyfo-
nin av en icke målinriktad nyfikenhet gavs upp till förmån av intresse 
för det kulturellt egna i en akt av självförpliktagande”, skriver den tyske 
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etnologen Friedemann Schmoll.5 Han menar att det uppstod en synkro-
nisation av vetenskap och samhälle med nytta för båda. Så förväntade 
det tyska samhället av folklivsforskningen kunskap om sig själv, medan 
det då icke akademiskt etablerade lilla ämnet hoppades på möjligheter 
att övervinna amatörstadiet och vetenskapligt erkännande (Schmoll 
2009:38–39). Han beskriver 1920-talets folklivsforskning som liggande på 
handbok- och encyklopedistadiet och som höll på att ”ordna sitt fält” 
(Schmoll 2009:39). Ämnet började etablera sig i Tyskland i de tidigare 
nämnda föreningarna och genom några större insamlings- och kartlägg-
ningsprojekt. Så grundades 1904 en paraply organisation för många av 
Tysklands hembygds- och folklivsforskningsföreningar, ”Förbundet av 
tyska föreningar för folklivsforskning” (Verband deutscher Vereine für 
Volkskunde, VDV), med ordförande John Meier 1911–1948 (se kap. 1.4.2). 
Förbundet organiserade även en del större projekt, som t.ex. den etno-
logiska bibliografin (Volkskundliche Bibliographie) som skulle samla alla 
publikationer inom ämnet i Tyskland och i utlandet. Andra stora projekt, 
som precis som bibliografin finansierades av det tyska Vetenskapsrådet 
(då kallad Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft, senare Deutsche 
Forschungsgemeinschaft, DFG), var under 1920-talet ”en uppslagsbok 
över tysk vidskepelse” (Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, 1927) 
och från 1928 och framåt arbetet med stora frågelistor över hela Tyskland, 
som slutligen skulle leda till etableringen av atlasen över tysk folkkultur 
(Atlas der deutschen Volkskunde, ADV). Särskilt inom den kulturgeogra-
fiska folklivsforskningen sågs Tyskland som en förebild och ansågs ha 
kommit mycket längre än andra nationer (Bringéus 1986:41). Förutom 
Tysklands mångåriga vetenskapstraditioner inom humaniora med en 
stark positivistisk inriktning var det också dessa stora projekt, i synnerhet 
ADV, som inspirerade svenska folklivsforskare till samarbete med tyska 
kollegor. Jag ger exempel på detta i analyskapitlena.

I Tyskland inrättades den första professuren specifikt för Volkskunde 
1936 vid Friedrich-Wilhelms-universitetet (idag Humboldt-Universität) 
i Berlin med Adolf Spamer som innehavare (Scholze-Irrlitz 2009:114; se 
kap. 1.4.4).6 Medan folklivsforskningen i Tyskland fram till början av 
1930-talet för det mesta var kopplad till andra akademiska discipliner 
som t.ex. germanistik, hade disciplinen i Sverige redan under 1920-ta-
let utvecklats till ett självständigt ämne. Detta skulle få betydelse för de 

 5 Tyskt original: ”Die Polyphonie zweckfreier Neugier wurde damit in einem Akt der Selbst-
verpflichtung auf eine Kunde des kulturell Eigenen aufgegeben.” (Schmoll 2009:38).

 6 Det fanns redan tidigare professurer inom ämnet, men dessa var kopplade till andra disci-
pliner som bl.a. Germanistik. Så erhöll t.ex. Otto Lauffer (1874–1949) redan 1923 en första 
professur i Volkskunde vid Hamburgs universitet, men denna var kopplad till tyskämnet 
(se bl.a. Besenfelder 2002:32).
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svensk-tyska relationerna och för det internationella samarbetet i Europa. 
I Sverige fanns den 1919 instiftade hallwyllska professuren vid Nordiska 
museet, som först innehades av Nils Lithberg (1883–1934) och därefter 
av Sigurd Erixon. Erixon skulle spela en viktig roll också i de internatio-
nella kontakterna. Professuren donerades av grevinna Wilhelmina von 
Hallwyl (1844–1930) och hennes make Walther von Hallwyl (1839–1921). 
Greve Walther von Hallwyl härstammade från en adelssläkt i Schweiz 
som tillhörde slottet Hallwyl i den tyskspråkiga delen, något som skulle 
få betydelse för professurens utformning och innehåll (Rehnberg 1993:11). 
Nils Lithberg, som också var verksam som arkeolog och hade disputerat 
med en arkeologisk avhandling, hade hjälpt paret von Hallwyl med ut-
grävningar och katalogisering av arkivmaterial på deras slott i Schweiz. 
Men med tiden blev Lithberg alltmer upptagen av sitt arbete vid Nordiska 
museet, vilket bekymrade grevinnan. I slutet av första världskriget kom 
då idén att instifta en professur vid Nordiska museet med Lithberg som 
första innehavare (Rehnberg 1993:16–19). Det skulle gynna både museet 
och von Hallwyls. Professuren instiftades i september 1918 och tillsattes 
därefter med Nils Lithberg. Intressant att nämna är att i gåvobrevet står 
att ”befattningen benämnes professur i nordisk och jämförande folklivs-
forskning” och att professorn skulle bedriva vetenskaplig forskning ”inom 
nordisk och jämförande folklivsforskning, omfattande såväl allmogens 
som öfvriga samhällsklassers odling” (Rehnberg 1993:35–36). Redan i gå-
vobrevet riktades ämnets forskning inte bara mot Sverige utan även mot 
Norden och hela Europa. Detta skulle få betydelse även för utvecklingen 
av de svensk-tyska relationerna några år senare. 

1925 ansökte intendenten vid Nordiska museet, fil.kand. Sigurd  Erixon, 
hos Kungliga Majestät om dispens för att avlägga sin fil.lic.-examen i 
nordisk etnologi vid Uppsala universitet. Vid den tiden fanns i Uppsala 
ingen examensrätt för ämnet. Erixon argumenterade för examensrätten 
med ämnets vetenskapliga såsom nationella betydelse. Ämnet var enligt 
honom så pass omfattande och det avgränsade sig tydligt mot andra äm-
nen, så att det vore berättigat att elevera det till examensämne (Bringéus 
2009:80). Hans ansökan beviljades och examensrätt infördes i Uppsala 
för både folkminnesforskning och nordisk etnologi. I Lund fanns exa-
mensrätten för folkminnesforskning redan sedan 1913 med Carl Wilhelm 
von Sydow som examinator. Göteborg erhöll examensrätt för folkmin-
nesforskning 1927 och Stockholm 1932 (Bringéus 2009). Men Uppsala 
skulle få sin första professur först 1947 och Lund 1940. Intressant för min 
studie är diskussionerna om ämnets innehåll och namn eftersom detta 
skulle få betydelse för de svensk-tyska relationerna under 1930-talet och 
framåt. Viktigt är här debatterna om folkminnesforskningens betydelse 
i relation till folklivsforskningen. Eftersom den hallwylska professuren 
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redan från början var knuten till paret von Hallwyls egna samlingar och 
till Nordiska museet, lades en tyngdpunkt på den materiella kulturen, 
även om utforskning av denna inte uttryckligen framhävs i det tidigare 
omnämnda gåvobrevet. Men p.g.a. kopplingen till fysiska samlingar och 
en fysisk miljö kom professuren att domineras av studier av det materiella.

Nils-Arvid Bringéus visar att examensrätten i Stockholm dröjde gan-
ska länge eftersom man där inte var överens om ämnets beteckning och 
innehåll (Bringéus 2009). Nils Lithberg förespråkade en helhetsyn på 
folklivsforskningen och menade att 

en skarp gräns mellan vad som vanligtvis kallas materiell och andlig allmoge-
kultur kan icke erhållas helt enkelt av den grund att mycket av vad vi kultur-
människor nu uppfatta som andlig kultur efter etnologiskt betraktelsesätt 
måste fattas som något mycket materiellt och vice versa (Bringéus 2009:85).

Lithberg var av den åsikten att ”en etnologisk forskare bör framför allt 
kunna tänka etnologiskt” och därför var det viktigt att studenter inom 
ämnet borde bekanta sig med ”samtliga kategorier, som folklivet omfat-
tar” (Bringéus 2009:86). Därefter skulle studenterna kunna specialisera 
sig på det ena eller andra området. Men flera folkminnesforskare, bl.a. 
Carl Wilhelm von Sydow (se kap. 1.4.2 och 2.2) och Hilding Celander 
(1876–1965), var kritiska mot skapandet av ett enda ämne som både 
skulle innehålla studier av andlig och materiell kultur (Bringéus 2009:84; 
Skott 2008:32). De ansåg att det var omöjligt för en professor att kunna 
fördjupa sig på ett bra sätt i båda delarna. Så reserverade sig von Sydow 
när han skulle kommentera förslaget om att skapa nordisk etnologi som 
examensämne i Stockholm omfattande både materiell och andlig kultur. 
Han ansåg att det var viktigt att hålla ämnena separata och hänvisade till 
det som ”rådande praxis” i andra länder, t.ex. Finland, Estland och Lett-
land (Bringéus 2009:87). Von Sydow hade redan tidigare yttrat att man i 
Tyskland visserligen kopplat samman folkminnes- och folklivforskningen 
(som von Sydow kallade ”allmogeetnografi”) under den gemensamma 
beteckningen Volkskunde, men han poängterade att de tyska forskarna 
ändå brukade specialisera sig ”antingen på det ena eller på det andra” 
(Bringéus 1988a:128; kursivering i original).

von Sydow har visserligen rätt med sin bedömning av det dåtida läget 
i Tyskland, men intressant är här att nämna att diskussioner om förhål-
landet mellan andlig och materiell kultur inom Volkskunde inte förekom 
i samma utsträckning i Tyskland som i Sverige. Detta hänger förmodligen 
samman med att ämnet till stora delar framgick ur filologin och vid den 
tiden vanligtvis underordnades tysk filologi/germanistik eller historia. 
Även om det fanns samma grundläggande intresse för folklivet och för 
bevarandet av ”allmogekultur” som i Sverige, uppstod ämnet Volkskunde 
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i en någorlunda annan kontext än i Sverige. Tysklands folklivsforskare 
hade säkert också gärna haft en ”sponsor” för en professur som paret von 
Hallwyl, men så var inte fallet. Precis som i Sverige fanns det i början av 
1900-talet talrika hembygdsföreningar med engagerade amatörforskare 
som samlade in materiella och andliga kulturella uttryck. Museer och 
arkiv skapades. Men som tidigare nämnt erhöll ämnet en självständig 
professur nästan 20 år senare än i Sverige. 

Professionaliseringen och etableringen av folklivsforskningen som 
universitetsdisciplin innebar också en tydlig maskulinisering av ämnet 
(Klein 2013). Fram till ungefär 1900-talets början var kvinnor på många 
olika sätt mycket delaktiga i skapandet av svenskt folkliv. Många kvin-
nor arbetade på museer och i arkiv, de var experter på områden som 
kläder, hemslöjd och textil, men de åstadkom även stora samlingar och 
ordnade utställningar inom dessa områden. Det fanns även de, som 
 Louise Hagberg (1868–1944), som genomförde fältarbeten och, som sina 
manliga kollegor, samlade in sagor, sägner, folktro och andra folktradito-
ner. Hagberg publicerade flera böcker i dessa ämnen, men erhöll aldrig 
någon akademisk titel – i motsats till sina samtida manliga kolleger som 
inte heller disputerade men ändå blev hedersdoktorer och fick ledande 
positioner vid svenska museer (Klein 2013:132–133, 138). Exempel är Nils 
Edvard Hammarstedt (1861–1931) som 1907 blev hedersdoktor vid Upp-
sala universitet och ledare för allmogeavdelningen vid Nordiska museet. 
Inte heller Sigurd Erixon hade disputerat, men fick ändå den hallwylska 
professuren vid Nordiska museet 1934 efter Nils Lithberg, fastän det fanns 
många kvinnliga experter vid museet även vid denna tid. 

När folklivsforskning blev universitetsämne, blev det tydligt hur även 
vetenskaplig kunskap var könskodad vid denna tid: vetenskaplig kunskap 
markerades som icke-praktisk, objektiv och fri från emotioner och koda-
des maskulint. Feminint kodad kunskap var det som uppfattades som 
emotionell, praktisk och vardagsnära. I samband med professionalise-
ringen och akademiseringen av folklivsforskningen fick männen ledande 
positioner inom alla områden och kvinnorna fick nöja sig med att vara 
amanuenser och assistenter (Klein 2013:138). Men som Klein påpekar, 
ifrågasattes inte denna genusordning utan togs för självklar. 

Maskuliniseringen hängde förmodligen även samman med att musei-
arbete och forskning var nära sammanflätade vid denna tid. Så hade en 
grupp ledande tjänstemän på Nordiska museet stort inflytande på hur 
folklivsforskningen skulle utformas och vilka undersökningar som skulle 
genomföras (Gustavsson 2014: 55). Det förekom att ledande forskare 
handplockade personer som ansågs lämpliga för olika tjänster; detta också 
på grund av att det ännu inte fanns så många akademiskt skolade folklivs-
forskare. En konsekvens blev att män till attraktiva tjänster handplockade 
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andra män. Så hade t.ex. Gösta Berg och Sigfrid Svensson handplockats 
av Sigurd Erixon under 1920-talet, när Erixon ville förynga museets stab 
av tjänstemän (Gustavsson 2014: 57). 

I min studie uppenbaras maskuliniseringen av folklivsforskningen 
mycket tydligt eftersom källmaterialet domineras av män; fram till 
1980-talet figurerar endast män som huvudaktörer i de svensk-tyska kon-
takterna inom ämnet. Kvinnorna syns knappast; om de alls förekommer 
i källmaterialet, är det mest som assistenter, översättare eller sekreterare. 
Detta hade stora konsekvenser för utformningen av folklivsforskningen 
under ämnets första årtionden vid högskolor och universitet, inte bara i 
Sverige utan även i Europa. Jag återkommer till detta i analyskapitlena.

Folklivsforskning, historia, fornhistoria, arkeologi och tyska språket 
blev viktiga ämnen i Nazityskland. Dessa ämnen ansågs kunna producera 
en kunskap som vetenskapligt skulle belägga nazistiska föreställningar om 
”den tyska rasen” som en ”germansk ras” och överlägsen alla andra ”ra-
ser”. Genom att beskriva ”den tyska kulturens” ursprung och utbredning 
skulle folklivsforskningen hjälpa till att skapa en tysk gemenskap och en 
tysk nation. På så sätt blev den ett slags kitt för att svetsa samman en na-
tion som tidigare upplevts som heterogen och splittrad. Detta skulle även 
hjälpa till att återupprätta en nationell självkänsla (Schmoll 2009:29). 
Naziregimens mål var framför allt den praktiska politiska tillämpningen 
av kunskaperna i de nämnda disciplinerna, bl.a. i sin expansionspolitik. 
Så skulle folklivsforskare t.ex. i Östeuropa med hjälp av ”germanska fynd” 
(både av materiell och icke-materiell art) vetenskapligt bevisa, vilka om-
råden som ursprungligen hade tillhört Tyskland och som nu beboddes av 
”främmande folk” (Schmoll 2009:37ff.).

I den tyska forskningen om ämnets historia betonas ofta det nära 
sambandet mellan den vetenskapliga etableringen och nazismen. Her-

Berlin, Wilhelmplatz, 1936. Tysklands maktcentrum under naziperioden. På vänster 
sida Rikskansliet, i mitten Propagandaministeriet (Ministerium für Volksaufklärung 
und Propaganda). Bundesarchiv, Bild 183-S18094/ Fotograf okänd. 
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mann Bausinger, professor emeritus i etnologi vid Tübingens universitet, 
menar att ”om man ska uppfatta nationalsocialism som en inre konse-
kvens någonstans i någon vetenskap och inte som ett intrång utifrån, så är 
det inom folklivsforskningen (Volkskunde)” (Bausinger 1965:63).7 Enligt 
Bausinger var det en logisk konsekvens att just ett ämne som Volkskunde 
skulle användas i etableringen av nazistisk ideologi eftersom föreställ-
ningar om folk, nation och kulturellt ursprung vid denna tid bildade 
kärnan i den nyetablerade akademiska disciplinen. Wolfgang Kaschuba 
menar att ett skäl för ämnets instrumentalisering i nazismens anda kan 
just ha varit att det inte fanns någon akademisk omslutning av folklivs-
forskningen, utan för att den snarare bedrevs i utkanten av och under 
taket av andra discipliner, som t.ex. germanistik, historia eller geografi 
(Kaschuba 2006:64–65). Han anser att det i första hand var museimän 
och i hembygdsrörelsen engagerade personer som med sina teoretiska och 
programmatiska utkast formade ämnets innehåll. Driver man Kaschubas 
tes vidare, så kan ämnets kopplingar till nazismen också förklaras med att 
det tyska ämnet ännu inte stod på en säker teoretisk och metodisk grund 
och därför var det lätt att foga in det i en politisk kontext. 

Viktigt att nämna är att många av folklivsforskningens centrala be-
grepp, som folk, kultur, tradition, gemenskap och härstamning, var begrepp 
äldre än nazismen och inte nödvändigtvis inskrivna i en nazistisk eller 
rasistisk diskurs. För folklivsforskarna var de redan välbekanta. Birgitta 
Almgren, professor emerita i germanistik med historisk inriktning vid 
Södertörns högskola, har visat hur nazisterna övertog dessa begrepp och 
fyllde dem med nytt innehåll (se bl.a. Almgren 2005 och 2001). De kunde 
lätt skrivas in i nazistiska och rasistiska diskurser och på så sätt användas 
i nazistisk propaganda. Jag ger exempel på detta i analyskapitlen. Som 
Victor Klemperer påpekat, är språket ett effektivt medel för att sprida 
politiska budskap utan att talaren nödvändigtvis är medveten om det. Så 
skrev han 1946 i sin bok om Tredje rikets språk, Lingua Tertia Imperii, att 
nazismen gick in i människors huvuden genom vissa ord och talesätt som 
spred sig i det tyska samhället och den nazistiska diskursen internaliserades 
av många (Klemperer 1946:24). Dessa bekräftas ytterligare av att naziregi-
men utfärdade stränga rekommendationer för korrekt nationalsocialistisk 
språkanvändning (Almgren 1997:49). Det visar att regimen betraktade 
språket som ett viktigt redskap i sin politik. Folklivsforskarnas ordförråd 
blev här ett tacksamt redskap. Här är det också viktigt att nämna att 
folklivsforskarna vid ämnets vetenskapliga etablering från 1930-talet och 
framåt aktivt arbetade för att skapa en gemensam etnologisk terminologi 

 7 Tyskt original: ”Wenn irgendwo in einer Wissenschaft det Nationalsozialismus nicht als 
Einbruch von auβen, sondern als innere Konsequenz verstanden werden muβ, dann in 
der Volkskunde.”
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i Europa (se kap. 3 och 4). Samtidigt som vissa begrepp, som folk, nation 
och kultur, redan var etablerade, skulle de också fyllas med nytt innehåll 
och kopplas samman med andra vetenskapliga termer. Forskarnas önskan 
var att denna terminologi så småningom skulle bli gemensam över hela 
Europa. När det gäller tolkningar av centrala begrepp som folk och ras 
och dess betydelse för etnologisk forskning var forskarna i Sverige och i 
Tyskland dock inte alltid överens, vilket jag kommer att visa i de kom-
mande analyskapitlena.

Som sagt, blev den tyska folklivsforskningen ett betydelsefullt ämne för 
att legitimera nazisternas raspolitik och judeförföljelserna. Det är just detta 
ansvar och denna skuld som den tyska historieskrivningen om ämnet har 
brottats med under de senaste årtiondena (jfr Schmoll 2009; Jeggle 2001; 
Jacobeit/Lixfeld/Jeggle, red. 1994; Gerndt 1987; Bausinger 1965). Medan 
den tidiga forskningen om ämnets kopplingar till nazismen fokuserade 
mycket på förövare och offer, olika institutioner och organisationer, för-
söker den senare forskningen peka mer på komplexiteten och kontextens 
betydelse (se Schmoll 2010; Schmoll 2009; Kaschuba 2006; Bruck 1990). 
Det har givit exempel på hur olika aktörer inom ämnet både kunde agera 
för eller emot nazismen i olika situationer. Idag pekas det även mer på hur 
ämnet i sig bäddade för att bana vägen för nazistisk politik samtidigt som 
det också kunde utmana den. Min studie kommer att fokusera mycket på 
vilken betydelse föreställningar om vetenskap, ras och politik fick när det 
gäller politiseringen av det tyska ämnet i nazistisk anda. 

1.4.2 Etablering av internationella samarbeten
Samtidigt som 1930-talets folklivsforskning i Sverige och Tyskland 
fokuserade den egna nationen visar det studerade arkivmaterialet ett 
ökande intresse och engagemang för internationella samarbeten. Så 
kunde internationella jämförelser bl.a. användas till att mejsla fram egna 
nationella särdrag, men även till att etablera ämnet som akademisk dis-
ciplin. Kontakterna mellan svenska och tyska folklivsforskare kan inte 
betraktas isolerade från omvärlden och i mina arkivstudier har jag sett 
många exempel på hur forskarnas syn på nazismen har influerats av deras 
internationella kontakter och samarbeten. Därför får dessa samarbeten 
också ganska stor plats i min undersökning. I detta kapitel introduceras 
flera av huvudpersonerna i min studie och deras internationella kontakter, 
här med fokus på Sverige och Tyskland. De personer, vars texter står i 
fokus i analyskapitlena, presenteras mer ingående än andra och jag tar 
upp sådan information om dem som är relevant för analyserna. Därför är 
presentationerna lite olika för de olika aktörerna. Några aktörer förekom-
mer enbart i specifika sammanhang och då presenteras de mer ingående 
i det aktuella analyskapitlet.
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I kapitlets andra del ges en inblick i några av forskarnas internationella 
organisationer inom den europeiska folklivsforskningen. Denna studie 
kommer dock inte att dokumentera svenskarnas samtliga tyska kontakter 
eftersom det skulle ta alltför stort utrymme och det är inte heller studiens 
syfte. I stället fokuserar jag på några nätverk där det framgår särskilt tydligt 
hur olika perspektiv på vetenskap, politik och nazismen möts och jag har 
försökt följa dessa nätverk före, under och efter krigsåren för att kunna 
studera förändring över tid.

1997 ordnade Nationalmuseum i Stockholm i samarbete med Norsk 
folkemuseum i Oslo och det Tyska Historiska Museet i Berlin (Deutsches 
Historisches Museum) en stor utställning ”Valfrändskap: Skandinavien och 
Tyskland 1800–1914” (Wahlverwandtschaft Skandinavien und Deutschland 
1800 bis 1914). Utställningen visade olika föremål från de skandinavisk-
tyska kontakterna under denna tid, bl.a. inom litteraturen, teatern, 
musiken och konsten. I förordet till utställningskatalogen skriver Chris-
toph Stölzl, Olle Granath och Erik Rudeng: ”Mellan Tyskland och de 
skandinaviska länderna finns det sedan 200 år en specifik atmosfär av 
spänning, av förväntning, som det inte är lätt att hitta ett enkelt begrepp 
för” (Stölzl/Granath/Rudeng 1997:13).8 Därför valdes namnet ”valfränd-
skap” som titel till utställningen. Detta namn illustrerar på ett bra sätt 
de skandinavisk-tyska kontakterna, så som många aktörer i denna studie 
också upplevde detta. Så ansåg många tyskar att man stod de skandi-
naviska länderna särskilt nära och och många skandinaver underhöll 
vänskapliga kontakter med tyska kollegor och bekanta. Fram till andra 
världskriget sågs vetenskapliga och konstnärliga framgångar i Tyskland 
vanligtvis som en början på internationella framgångar. Efter kriget tog 
USA alltmer denna plats i många skandinavers uppfattning. Tyska var 
fram till andra världskrigets utbrott också ett viktigt vetenskapsspråk i Eu-
ropa och många skandinaviska avhandlingar skrevs på tyska. Även inom 
den svenska folklivsforskningen var det en vanlig uppfattning att den 
tyska vetenskapen var en god förebild som man kunde orientera sig efter 
och kontakter med tyskspråkiga kollegor uppskattades och underhölls. 
Den svenske folkminnesforskaren Carl Wilhelm von Sydow kan beskrivas 
som en typisk representant för dessa akademiker. Så skrev han t.ex. 1935 
till sin tyske kollega Karl Kaiser att det fanns många gamla släktskaps- och 
vänskapsband mellan Sverige och Tyskland och att det var i Tyskland som 
man skulle söka ”traditionssammanhang” inom folkminnesforskningen. 
Här fanns också ett ”gemensamt germanskt förflutet”. 9 Jag återkommer 

 8 Tyskt original: ”Zwischen Deutschland und den skandinavischen Ländern gibt es seit 200 
Jahren eine spezifische Athmosphäre von Spannung, von Erwartung, für die ein einfacher 
Begriff nicht leicht zu finden ist.”

 9 Carl Wilhelm von Sydow till Karl Kaiser 31/12 1935. LUB, CS. Se även kap. 2.2.
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till detta brev i kapitel 2.2, här ska det bara tjäna som ett exempel för en 
vanligt förekommande syn på den tyska vetenskapen under 1930-talet. 

Redan långt före 1930-talet fanns väl etablerade kontakter mellan 
svenska och tyska folklivsforskare. De tyska kontakterna var dock oftast 
inte ”renodlade” folklivsforskare (Volkskundler) eftersom ämnet då ännu 
inte var etablerat som universitetsämne i Tyskland. I stället underhöll 
svenskarna kontaktnät med akademiker från närliggande ämnen, som 
filo logi, historia, konstvetenskap, geografi, religionshistoria och arkeologi. 
I dessa ämnen hade många av dem, som senare skulle bli tyska folklivs-
forskare, sin ursprungliga hemvist inom vetenskapen. 

Medan det fram till 1930-talet i första hand rörde sig om personliga 
kontakter mellan olika forskare, blev det internationella samarbetet un-
der 1930-talet mer organiserat och det är också under denna period som 
man kan observera de största spänningarna mellan vetenskap och politik. 
Det var även under 1930-talet som diktatoriska regimer i flera europeiska 
länder försökte styra över den vetenskapliga kunskapsproduktionen. Det 
är därför det fokuseras mycket på 1930-talets kontakter mellan Tyskland 
och Sverige i denna bok, men även tiden före och efter belyses för att 
visa förändringarna i de svensk-tyska kontakterna över tid. Som jag 
nämnt ovan, är det meningsfullt att placera dessa kontakter i en bredare 
internationell kontext. Så är det intressant att ta en titt på hur forskare 
från andra nationer, som USA, Storbritannien, Frankrike och Schweiz, 
agerade i det internationella samarbetet, eftersom detta hade betydelse för 
hur de svenska folklivsforskarna tolkade händelserna i Tyskland före och 
efter kriget (se kap. 4). T.ex. hade svenska folklivsforskare redan under 
1920-talet etablerat nära vetenskapliga förbindelser med brittiska kollegor 
och dessa fördjupades ytterligare under 1930-talet och framåt (Bringéus 
2008:85ff.).

När det gäller individuella förbindelser mellan svenskar och tyskar 
fanns det olika former av kontakter. Det fanns personer och institutioner 
som fungerade som ett slags spindel i nätet, men som kanske inte själva 
vistades mycket i Skandinavien och inte hade några större samarbetspro-
jekt. Samtidigt influerade dessa personer ändå sina kollegors attityder, 
t.ex. deras inställning till nazismen och Nazityskland. Ett exempel på en 
sådan kontakt är den tyske filologen och folkminnesforskaren John Meier 
(1864–1953). Han hade studerat filologi och litteraturhistoria och blev 1899 
professor i tysk filologi vid Basels universitet. Hans stora intresse för folk-
visor ledde till att han först grundade det schweiziska arkivet för folkvisor i 
Basel (1905) och senare det tyska arkivet för folkvisor (Deutsches Volkslie-
darchiv, DVA) i Freiburg im Breisgau (1914). 1911 blev Meier ordförande 
för förbundet för de tyska föreningarna för folklivsforskning (Verband der 
deutschen Vereine für Volkskunde, VDV), en position som han innehade 
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ända fram till 1949. Det var framför allt 
i denna egenskap och i samband med 
hans arbete för den internationella 
bibliografin över folklivsforskningen 
som han kom i kontakt med skandina-
viska kollegor. I hans arkiv finns talrika 
skrivelser från skandinaviska kollegor 
där man diskuterade olika forsknings-
frågor. Meier var en flitig skribent och 
uppskattad kollega hos skandinaverna.10 
1933–1934 var han även ledare för Atlas 
der deutschen Volkskunde (ADV). Vid 
denna tid försökte han att ”hämta” ADV 
till Freiburg, vilket dock misslyckades 
(Schmoll 2009:110). Hans tanke var att 
skapa ett större institut för folklivsforsk-
ning (Institut für deutsche Volkskunde) 
som man enligt honom ”längtade efter 

redan sedan 100 år tillbaka” (Schmoll 2009:111). Hans önskemål om ett 
stort tyskt forskningsinstitut skulle dock aldrig uppfyllas. 

Meiers hållning gentemot nazismen har i den tyska forskningen 
både berömts och kritiserats (se kap. 5.5; Schmoll 2009; Dow/Lixfeld 
1994:343–345; Oesterle 1991; Oesterle 1987). Viktigt att nämna här är att 
hans skandinaviska kollegor lyssnade till hans inställning och bedöm-
ningar om läget i Nazityskland eftersom han i sin funktion som VDV:s 
ordförande ansågs ha bra insyn i händelserna i Tyskland. Meier förefaller 
dock inte ha rest särskilt mycket till Skandinavien, han och hans skandi-
naviska kollegor möttes framför allt på konferenser i Tyskland och när de 
besökte hans arkiv i Freiburg.

En av de svenska folklivsforskarna, som hade många Tysklandskon-
takter, var Sigurd Erixon (1888–1968). Erixon var innehavaren av den 
hallwylska professuren vid Nordiska museet under åren 1934–1955 och 
en av de svenska folklivsforskare som vistades som mest utomlands. Han 
var ofta i Tyskland där han sågs som en mycket erfaren och respekterad 
forskare, särskild inom hus- och gårdsforskningen. I Tyskland höll han 
regelbundet föreläsningar och besökte kollegor, institut och museer. 
Hans tyska kollegor vände sig gärna till honom när det gällde frågor 
om den svenska folklivsforskningen och när de ville bjuda in en svensk 

 10 Bland de skandinaver som korresponderade med Meier kan nämnas Reidar Th. Christian-
sen, Sverker Ek, Hans Ellekilde, Ernst Emsheimer, Sigurd Erixon, Herman Geijer, Knut 
Liestøl, Waldemar Liungman, Jöran Sahlgren, Carl Wilhelm von Sydow och K. Rob. 
Vilkuna. DVA, JM, korrespondens.

John Meier, porträtt målat av R. Dich. 
Deutsches Volksliedarchiv Freiburg (DVA).
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expert till Tyskland. Erixon var även mycket engagerad i etableringen 
av folklivsforskningen som universitetsämne och samarbetade också 
i denna fråga med många utländska kollegor. Ett exempel på Erixons 
konkreta samarbeten är förbindelsen med den tyske kollegan Konrad 
Hahm (1892–1943) vid den tyska folkkonstkommissionen (Deutsche 
Volkskunstkommission) och ADV i Berlin. 1928 blev Hahm ledare för 
Museet för tysk folklivsforskning (Museum für deutsche Volkskunde) i 
Berlin. Hahm och Erixon hade gemensamma forskningsintressen i den 
materiella kulturen (bl.a. om folkkonst och textilier), men även i frågor 
kring museiarbete, samlingar och utställningar. Här fanns ett utbyte av 
vetenskaplig forskning och ett samarbete kring publikationer (se kap. 2.3). 
Andra exempel på Erixons förbindelser med Tyskland är Eugen Fehrle 
(1880–1957, filolog och folklivsforskare, professor och prorektor vid Hei-
delbergs universitet), Wilhelm Fraenger (1890–1964, konsthistoriker och 
folklivsforskare, Heidelberg och Berlin, elev till Fehrle), Otto Lehmann 
(1865–1951, lärare, folklivsforskare och museiman, Hamburg), Will-Erich 
Peuckert (1895–1969, folklivsforskare, lärare och författare, efter kriget 
professor vid Göttingens universitet), Kurt Ranke (1908–1985, germanist, 
forntidsforskare och folkminnesforskare, professor i Kiel och Göttingen) 
och Matthias Zender (1907–1993, germanist, historiker och folklivsforska-
re, efter kriget professor vid Bonns universitet). Erixon underhöll nätverk 
med sådana akademiker som delade hans forskningsintressen, t.ex. för 

Deutsches Volksliedarchiv Freiburg på våren 2010. Idag befinner sig folkvisearkivet i 
Freiburgs universitetsarkiv. Foto: Petra Garberding.
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materiell kultur, och hans museiintresse. 
Bland hans tyska kollegor fanns olika 
uppfattningar om nazismen represente-
rade: från dem som öppet bekände sig 
till nazismen (som Fehrle och Hahm) till 
dem som var öppet kritiska och förlo-
rade sina poster (som Peuckert). Enligt 
historikern Fredrik Skott är Erixon svår 
att positionera politiskt och underhöll 
kontakter med både den ”politiska vän-
stern och högern” (Skott 2008:58). Jag 
återkommer till detta i kap. 2.3.

Utöver ovan nämnda kontakter 
skapade Erixon ett stort nätverk ge-
nom sitt internationella engemang i 
flera internationella organisationer, som 
IAFE, IAEEF och CIAP. Med tanke på 
Erixons enorma kontaktnät är det dock 
förvånansvärt att det finns en relativ 
begränsad internationell korrespondens 
bevarad. De flesta breven finns i Nord-
iska museets arkiv och på Stiftsbibliote-

ket i Linköping. Hans efterlämnade papper är utspridda över olika arkiv 
och korrespondensen finns både i material om kongresser och resor och 
delvis sorterade i egna mappar. Detta försvårar forskningen om Erixons 
internationella kontakter och hans syn på Nazityskland och DDR, något 
som jag återkommer till längre fram. För denna studie har dessa problem 
fått konsekvensen att det inte förekommer särskilt många uttalanden från 
Erixon själv angående dessa frågor, vilket förstås begränsar analyserna.

Landmålsarkivet i Uppsala (idag Institutet för språk och folkminnen, 
ISOF) hade många kontakter med tyska forskare, både inom filologin 
och inom folklivsforskningen. Detta berodde också på kopplingen mel-
lan dialekt- och ortnamnsforskning och folklivsforskningen. Här var 
det framför allt arkivföreståndarna Herman Geijer (1871–1943) och Åke 
Campbell (1891–1957) som etablerade och underhöll kontakterna. Her-
man Geijer, professor i nordiska språk och ortnamns- och dialektforskare, 
var en av grundarna till Landmålsarkivet, senare benämnt ULMA. Syftet 
med arkivet var ursprungligen att kartlägga och studera Sveriges dialekter. 
Geijer hade många kontakter till tyska kollegor och det var också hans 
kontaktnät som lade en viktig grund för arkivets täta Tysklandskontakter. 

Åke Campbell var folkminnesforskare och föreståndare för folkminnes-
avdelningen på ULMA. Han var lärjunge till von Sydow och hade under 

Sigurd Erixon i parken utanför Institutet för 
folklivsforskning i Stockholm den 20/5 1950. 
Nordiska museets bildarkiv.
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1920-talet även arbetat på Folklivsarkivet i Lund. Campbell disputerade 
1929 på avhandlingen Skånska bygder under förra hälften av 1700-talet. 
Han blev docent 1938 och fick professors namn 1952. På Landmålsarkivet 
blev han under 1930-talet ansvarig för den folkloristiskt inriktade doku-
mentationen, men hans forskningsintressen låg både inom folkloristiken 
och den materiella kulturen. Enligt Skott tycks Campbell, som även hans 
lärofader von Sydow, ha sympatiserat med den politiska vänstern (Skott 
2008:57). Campbell, som underhöll ett brett kontaktnät med bl.a. tyska, 
brittiska och amerikanska kollegor, etablerade på 1920-talet tillsammans 
med von Sydow även folkminnes- och folklivsforskningen på Irland och i 
Skottland (Bringéus 2008:85ff.). Campbells täta förbindelser med forskare 
i Storbritannien, framför allt Irland och Skottland, påverkade förmodli-
gen också hans syn på händelserna i den tyska vetenskapen efter 1933 (se 
kap. 2.1 och 4.6). Campbells stora intresse för det kartografiska arbetet 
ledde till nära samarbete med flera tyska kollegor, bl.a. vid Greifswalds 
universitet och vid ADV i Berlin. Tillsammans med Geijer, von Sydow 
och Erixon var han en av grundarna av IAFE och IAEEF, där han också 
fungerade som sekreterare och blev ett slags spindel i nätet. Under detta 
arbete hamnade han flera gånger mitt i svåra situationer i det svensk-tyska 
samarbetet under 1930-talet, något som studeras närmare i kapitel 4.

Ett exempel på en av de mer personliga kontakterna, som forskarna 

Sigurd Erixon (vänster) och Herman Geijer (höger), 21/8 1937. Foto bifogat ett brev från 
H. Coote Lake till Herman Geijer. Herman Geijers samling, ULMA 28636, Uppland/
Uppsala, ISOF.
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vid ULMA hade i många år, var den tyske germanisten Theodor Frings 
(1886–1968). Frings blev känd för utvecklingen av en ”kulturmorfologi”, 
en form av forskning som kopplade samman språket, en regions och en 
nations historia och kulturer. Frings var verksam vid Leipzigs universitet i 
över 40 år, 1927–1968. Frings är en intressant person, eftersom han var en 
av få forskare som obehindrad i båda systemen var verksam både i Nazi-
tyskland och i DDR (Lux 2009:79–99). Frings var även på besök i Sverige, 
bl.a. under 1930-talet och föreläste om sin forskning. Hans svenska kol-
legor blev också bjudna till Leipzig för att föreläsa vid universitetet och 
brukade då bo hos honom och hans familj (se kap. 4.6). Förutom Frings 
hade ULMA personliga kontakter med många andra tyska forskare och 
institutioner, bl.a. till universitetet i Greifswald och där till Lutz Macken-
sen och Karl Kaiser som intog nyckelpositioner i 1930-talets svensk-tyska 
samarbeten.

Folkminnesforskaren Carl Wilhelm von Sydow (1887–1952) kan 
utan tvivel beskrivas som den vid sidan om Sigurd Erixon som hade 
flest och de mest aktiva kontakterna med tyska kollegor. von Sydow 
är grundaren av Folklivsarkivet i Lund. 1939 tilldelades han professors 
namn och under åren 1940–1944 erhöll han en personlig professur i Lund. 
Dessutom undervisade han regelbundet i Uppsala (Bringéus 2006). von 

Åke Campbell, Manne Eriksson och Carin Kumlin-Hedblom utanför Uppsala uni-
versitetsbibliotek Carolina Rediviva 1938. Vid denna tid låg Uppsalas Landmålsarkiv i 
biblioteket. Campbell, Eriksson och Folke Hedblom arbetade vid denna tid på Land-
målsarkivet. Carin Kumlin-Hedblom var Folke Hedbloms hustru. Foto: Folke Hedblom. 
Folke Hedbloms samling, 1938, ULMA 37/38, Uppland/Uppsala, ISOF.
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Sydow disputerade 1909 med avhandlingen Två spinnsagor. En studie i 
jämförande folksagoforskning. Han hade från början ett starkt naturveten-
skapligt intresse, vilket senare skulle färga av sig på hans sagoforskning. 
Så lånade han begrepp från naturvetenskapen och tillämpade dem på 
folkminnesforskningen, t.ex. ”ekotyp”. Med detta menade von Sydow 
att en saga anpassade sig efter omgivningen och människornas levnads-
sätt. Det betydde att likartade sagomotiv kunde förekomma i trakter 
med likartade kulturförhållanden (se bl.a. von Sydow 1948, 1944, 1941, 
1931). Dessutom hämtade han inspiration från psykologin. Så menade 
han bl.a. att folktro och folkminnen gav uttryck för människornas tankar 
och känslor och att olika former av folktro kunde uppfylla vissa viktiga 
funktioner i en grupp eller ett samhälle (Bringéus 2010:83). Här var von 
Sydow inne på ett funktionalistiskt spår som precis som det psykologiska 
spåret blev en inspiration för många efterföljande sagoforskare. Medan 
von Sydow i början av sin akademiska karriär var influerad av den tyske 
germanisten och folklivsforskaren Wilhelm Mannhardts fruktbarhetsteo-
rier, förkastade han dessa dock under 1920-talet och blev så småningom 
en skarp kritiker av Mannhardt (Bringéus 2006:221–224). En möjlig 
förklaring kan vara att han alltmer influerades av tidens funktionalistiskt 
inriktade förklaringsmodeller (Bringéus 2006:222). von Sydows forsk-
ningsintressen och Mannhardtkritik skulle få betydelse för hans tolkning 
av händelserna i den tyska forskningen efter 1933 (se kap. 2.2). Jag nämner 
dem också här eftersom von Sydows teorier och 
metoder betraktades av hans tyska kollegor som 
inspirerande och betydelsefulla även för den 
tyska folklivsforskningen.

Precis som Sigurd Erixon var också Carl 
Wilhelm von Sydow en drivande kraft i det 
internationella samarbetet och hade ett stort 
internationellt nätverk, inte bara till tyska kol-
legor, utan även till forskare i övriga Europa och 
USA, nätverk som han hade etablerat långt innan 
1930-talet. När det internationella samarbetet i 
folklivs- och folkminnesforskningen blev mer 
organiserat under 1930-talet, var det framför allt 
von Sydows kontakter som svenskarna byggde 
på. De tätaste kontakterna hade von Sydow till 
sina tyska kollegor. Hans intresse i Tyskland 
gällde framför allt sagoforskningen och han dis-
kuterade bl.a. olika sagoteorier, insamlingsmeto-
der och arkivering med dem. Under 1930-talet 
handlade samarbetet även om skapandet av ett 

Carl Wilhelm von Sydow utanför 
sitt hem i Lund. Odaterad foto, 
Carl Wilhelm von Sydows sam-
ling, Lunds universitetsbibliotek
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internationellt sagoarkiv och etableringen av arbetssätt som underlättade 
forskning över nationsgränser. 

En nära samarbetspartner och vän till von Sydow var den tyske filo logen 
och folkminnesforskaren Lutz Mackensen (1901–1992). Förmodligen 
lärde von Sydow känna Mackensen genom dennes arbete med Handwör-
terbuch des deutschen Märchens, Lexikon över den tyska sagan 1928. Detta 
år skrev Mackensen till von Sydow och frågade om han kunde skriva 
några artiklar för Handwörterbuch.11 De träffades första gången 1931 och 
blev därefter nära vänner i många år, även efter krigsslutet. Mackensen var 
1926–1932 docent i tysk och nordisk filologi vid universitetet i Greifswald 
och grundade 1929 Pommerns folklivsarkiv (Volkskundliches Archiv für 
Pommern). Tack vare arkivets kontakter till universitetet kunde Mack-
ensen etablera folklivsforskning som akademisk disciplin vid Greifswalds 
universitet. 1932 blev Mackensen professor vid Herder-Institut i Riga och 
1940 i Gent. Mackensen skulle spela en viktig roll som tysk respresentant 
i den av svenskarna initierade organisationen International Association 
of Folklore and Ethnology (Internationaler Verband für Volksforschung, 
IAFE), vilket belyses närmare i kapitel 4. 

En annan viktig tysk samarbetspartner för von Sydow var Karl Kaiser 
(1906–1940), en av Mackensens doktorander. Kaiser hade studerat tysk 
filologi (som inkluderade även nordisk filologi och folklivsforskning), 
romansk filologi, historia och teologi i Frankfurt/Main, Wien och Gre-

ifswald. Efter sin disputation 1930 
var Kaiser verksam som assistent 
vid huvudkontoret för ADV fram 
till 1933, då han tog över ledningen 
för Pommerns folklivsarkiv i 
Greifswald. En av hans viktigaste 
uppgifter var att åstadkomma en 
atlas över Pommerns folkkultur 
som han publicerade 1936 (Atlas der 
Pommerschen Volkskunde). Eftersom 
Mackensens och Kaisers politiska 
positioneringar diskuteras närmare 
i kap. 4, ges här bara en kortfattad 
beskrivning av dessa två forskare. 

En av von Sydows studen-
ter i Lund var Sigfrid Svensson 
(1901–1984). Han studerade för von 
Sydow i början av 1920-talet och 

11  Lutz Mackensen till Carl Wilhelm von Sydow 31/5 1928. LUB, CS.

Karl Kaiser 1939 i Pommerns folklivsarkiv. Foto: Jacobs. 
Bild i Greifswalder Zeitung, 28/2 1939.
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blev 1924 anställd på Nordiska museet, där han var verksam under de 
kommande 20 åren (Ek 2010:178). 1946 erhöll han professuren i nordisk 
och jämförande folklivsforskning i Lund och blev därmed också ledare 
för Folklivsarkivet i Lund. Enligt Skott var Svensson en flitig skribent i 
både Social-Demokraten och Studiekamraten och var åtminstone under 
första häften av 1900-talet socialdemokrat (Skott 2008:59). Sven B. Ek, 
professor emeritus i etnologi vid Göteborgs universitet, menar att Svens-
son fram till 1930-talet hade socialdemokratiska sympatier och skrev i 
den socialdemokratiska pressen, men att han från 1930-talet och framåt 
alltmer fann anknytning till den ”borgerliga” pressen. Ek spekulerar 
här om det kan bero på att den ”framtidsinriktade socialdemokratiska 
pressen” ägnade allt mindre intresse åt den ”folkliga kulturen”, medan 
intresset var större i ”den borgerliga pressen” (Ek 2001:137). Här finns 
inte tillräcklig med utrymme för att problematisera kategorierna ”borger-
lig” och ”socialdemokratisk” press, men Eks och Skotts positioneringar 
av Svenssons politiska hemvist är intressanta för denna studie eftersom 
Svensson underhöll täta kontakter med många tyska kollegor, samtidigt 
som han var mycket kritisk mot nazismens politisering av folklivsforsk-
ningen. Han var en av få svenska forskare som även yttrade det offentligt 
i den svenska pressen (se kap. 2.1). Svensson disputerade 1935 med av-
handlingen Skånes folkdräkter. En dräkthistorisk undersökning 1500–1900. I 
sin forskning kritiserade Svensson ofta den tidigare folklivsforskningens 
statiska syn på kultur. Han ville i stället koppla samman kulturforsk-
ningen med historiska och ekonomiska processer. Sven B. Ek beskriver 
Svenssons forskning som en förnyelse av den svenska folklivsforskningen 
som dock inte har uppmärksammats i någon större utsträckning i ämnets 
historia. Så tillhörde Svensson de folklivsforskare som kritiserade de under 
hans tid så starkt dominerande karteringsmetoderna som alltför statiska 
och synkrona (Ek 2010:181). I stället ville han lyfta fram kulturen som 
en dynamisk process, kopplad till materiella cykler och frågor om klass. 
I sin kritik av karteringsmetoder och indelning av Europa i kulturella 
regioner vände han sig även mot Sigurd Erixons arbetssätt. Så benämnde 
han t.ex. Erixons kulturgeografiska studier vid Lusthusporten i ett brev till 
kollegan Mats Rehnberg som ”fabriken” och ”en vetenskaplig industri” 
och poängterade att han inte alls hade haft några tankar om att efterträda 
Erixon (Ek 2010:181).12 Jag nämner detta eftersom Svenssons kritik mot 
alltför statiska karteringsmetoder och hans tankar om kulturens dynamik 
i koppling till ekonomi och klass blev under efterkrigstiden attraktiva för 

 12 Mats Rehnberg (1915–1984): Svensk professor i folklivsforskning, innehavare av den hall-
wylska professuren 1969–1981, verksam som museilektor på Nordiska museet, chef för 
museets undervisningsavdelning och chef för televisionens kulturavdelning vid Sveriges 
Radio (se bl.a. Hellspong 2010:245–252).
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hans tyska kollegor både i Västtyskland och DDR (se kap. 6.1). Svens-
son, som bl.a. hade studerat i Wien, upprätthöll ett stort nätverk med 
tyska kollegor under hela sin livstid och han inspirerade även flera av sina 
studenter till fortsatta kontakter med den tyska folklivsforskningen. Han 
recenserade dessutom regelbundet tyskspråkiga publikationer i svenska 
facktidskrifter och förmedlade på så sätt också tysk forskning till en 
svenskspråkig läsekrets.

Ytterligare en folkminnesforskare med täta band till Tyskland var Wal-
demar Liungman (1883–1978). Liungman började sin yrkesbana inom det 
militära och vidareutbildade sig där i Berlin och Moskwa 1907–1908. Han 
lärde sig både tyska och ryska och i Moskwa kom Liungman i kontakt 
med bolsjevism som han blev mycket kritisk emot (Klintberg 2010:95). 
Enligt af Klintberg ”grundlades” här Liungmans rädsla för kommunism 
som senare i livet skulle ” leda till till olyckliga politiska ställningstagan-
den” (ibid). Från 1922 studerade Liungman folkminnesforskning för von 
Sydow. Redan tre år senare disputerade Liungman med avhandlingen En 
traditionstudie över sagan om prinsessan i jordkulan (Aarnes 870) (1925). 
Därefter blev han docent i nordisk och jämförande folkminnesforskning 
vid Göteborgs högskola och var samtidigt arkivarie vid Västsvenska folk-
minnesarkivet. Enligt af Klintberg bidrog Liungman till att göra Göte-

Sigfrid Svensson i Falun 1966. Foto: K. G. Svensson, Falun. 
Folklivsarkivet i Lund.
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borg till ett folkloristiskt centrum under andra hälften av 1920-talet och 
under hela 1930-talet (Klintberg 2010:97). Under perioden 1924–1934 var 
Liungman dessutom medlem i redaktionen för Folkminnen och folktan-
kar, en tidskrift grundad av von Sydow 1914 och ett viktigt organ för pu-
blicering av folkloristisk forskning ända fram till 1944, då den upphörde. 
Enligt Skott var Liungman den av Göteborgs folklorister ”som tydligast 
sammankopplade sin politiska vision med traditionsforskningen” (Skott 
2008:63). Politiskt sympatiserade Liungman med högern och kandiderade 
även för högerns räkning i riksdagsvalet 1928, men blev inte invald. Under 
1930-talet var han kulturell redaktör för Svensk konservativ tidskrift Svensk 
samling där han publicerade artiklar (se även kap. 2.5). Här hyllade han 
bl.a. Hermann Göring och eftersökte en ”en ny svensk Engelbrekt som 
starkt kunde leda Sverige” (Skott 2008:64). Under 1930-talet engagerade 
Liungman sig även i Svenska Arbetareförbundet som försökte skapa ett 
enhetligt nationalsocialistiskt parti, vilket dock misslyckades. Enligt Skott 
var Liungmans nazistsympatier välkända bland hans svenska kollegor och 
”åtminstone Carl Wilhelm von Sydow och Åke Campbell föraktade dem” 
(ibid.).

Liungman hade kontakter med många tyska kollegor, bl.a. vid Gre-
ifswalds universitet, där han försökte etablera ett tyskt-skandinaviskt 
kulturinstitut i slutet av 1930-talet (se 
kap. 2.5). 1943–1954 föreläste Liungman 
i folkloristik vid Stockholms högskola 
och han verkade även för att etablera ett 
institut för folkloristik med egna privata 
medel vid samma högskola (Bringéus 
2012:40). 

Som sagt, fanns under 1900-talets 
första hälft ett stort intresse för kultu-
rella uttryck i olika landskap, regioner 
och nationer. Så småningom ökade även 
intresset för den jämförande kultur-
forskningen och många folklivsforskare, 
historiker, språkforskare och andra eta-
blerade olika atlasprojekt. I stora kultur-
atlas skulle regional och nationell kultur 
kartläggas och kulturella strömningar 
skulle studeras över hela Europa och 
hela världen (Schmoll 2009). Det ledde 
till att det internationella samarbetet 
utökades snabbt under 1930-talet och 
etablerades i mer organiserade former. 

Waldemar Liungman. Odaterad foto. Dialekt-, 
ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg 
(DAG).
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Det tyska atlasarbetet påbörjades 1928 och betraktades under de kom-
mande åren som en viktig förebild för forskare från andra europeiska 
nationer, särskilt när det gällde insamlingsmetoder, kartornas utformning 
och material (se även kap. 3 och 4). De svenska folklivs- och folkmin-
nesforskarna etablerade redan i slutet av 1920-talet förbindelser med ADV 
i Berlin. Här hade man utbyte med de olika ledarna och anställda, bl.a. 
John Meier, Eduard Wildhagen, Adolf Spamer, Erich Röhr och Heinrich 
Harmjanz.13 T.ex. besökte flera svenska forskare ADV 1932 och 1936, där 
man diskuterade frågelistor och kartornas upplägg. Denna kontakt till 
ADV kan beskrivas som ett viktigt nätverk mellan flera svenska folk-
livsforskare och institutioner (bl.a. ULMA, Folklivsarkivet i Lund och 
Nordiska museet i Stockholm) och tyska kulturgeografiskt intresserade 
folklivsforskare, historiker och filologer. Det var dessutom nätverk som 
inkluderade både folklivs- och folkminnesforskare tillsammans.

En annan tråd i det internationella engagemanget vid denna tid kom 
från folkminnesforskarna som var angelägna om att skapa internationella 
arkiv för bl.a. sagor och sägner. Forskarna ansåg att det inte längre var 
tillräckligt att bara samla och analysera folkminnen enbart inom de egna 
nationella gränserna. Man ville veta mer om hur olika sagor, sägner och 
folkliga föreställningar hade ”vandrat” över nationsgränser, hur de hade 
uppstått, spridits och förändrats i olika miljöer. Detta ledde till behovet av 
stora internationella kontaktnät och samarbeten. Här fanns framför allt 
två spår som skulle få konsekvenser för utvecklingen av det internationella 
samarbetet under 1930-talet och framåt.

Redan 1907 hade flera sagoforskare, bland dem Carl Wilhelm von 
Sydow och de finska och danska folkminnesforskarna Kaarle Krohn 
(1863–1933) och Axel Olrik (1864–1917) grundat den internationella 
organisationen Folklore Fellows Communications, som också gav ut 
en internationell tidskrift inom området, vilken fortfarande finns idag 
(Göttsch 1992:83). Under 1920-talet blev Krohn och von Sydow dock 

 13 Eftersom flera av de här omnämnda tyska folklivsforskarna och politikerna beskrivs när-
mare i analyskapitlena följer här bara korta presentationer:

  Eduard Wildhagen: tysk psykolog och folklivsforskare, i slutet av 1920- och i början av 
1930-talet verksam som referent för folklivsforskning på DFG och ledare för för ADV 
1929–1932, därefter medarbetare i ADV och vicepresident för DFG. 

  Adolf Spamer (1883–1953): Tysk germanist och folklivsforskare. Professor i Dresden, blev 
1934 ledare för avdelningen folklivsforskning på DFG och 1936 förste professor i tysk 
folklivsforskning i Tyskland vid Friedrich-Wilhelms-Universität i Berlin. Se även kap. 
1.4.4 och kap 4.

  Heinrich Harmjanz (1904–1994): Tysk folklivsforskare och politiker. Se även kap. 4.
  Erich Röhr (1905–1943): Tysk musikvetare och folklivsforskare, medarbetare vid ADV 

1929–1943, professor vid Gents universitet och referent vid REM i början av 1940-talet. 
Se även kap. 4.
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alltmer motståndare inom sitt forskningsfält på grund av att de följde 
olika teoretiska inriktningar inom sagoforskningen. Så hade Krohn 
utvecklat den historisk-geografiska metoden (senare kallad den finska 
skolan) inom sagoforskningen. Denna gick i korta drag ut på att finna 
en ursprunglig typ för sagor, genom att analysera en mängd sagor i ett 
tids- och rumsperspektiv. Senare utvecklades denna teori till en så kall-
lad spridningsteori, då man försökte följa olika sagors spridningsförlopp 
genom olika tider och platser (Krohn 1926). Under 1920-talet kritiserades 
Krohns teori av bl.a. von Sydow, som menade att man i stället skulle 
fokusera på traditionsbärarna och deras betydelse för berättandet. Som 
tidigare nämnt, etablerade han den så kallade ekotypteorin, där sagor 
skulle undersökas i relation till sin ekologiska miljö. Von Sydow menade 
att traditionsbärarnas mobilitet och den sociala och politiska kontexten 
spelade stor roll för sagornas utformning och spridning (von Sydow 1941; 
Peterson 2009:19). Viktigt är att båda dessa teoretiska utgångspunkter 
krävde stora fältundersökningar och insamling av material över nations-
gränser. von Sydow var redan i slutet av 1920-talet intresserad av att skapa 
en ny internationell samarbetsorganisation inom folkminnesforskningen, 
bl.a. även för att kunna bygga denna på ett nät av forskare som stödde 
hans egna teoretiska uppfattningar inom området. Samtidigt ökade be-
hovet av större internationella arkiv, där sagor kunde samlas, översättas 
och kopior tillhandahållas för forskare från olika länder. Det var framför 
allt arkivintresset som motiverade von Sydows stora engagemang för det 
internationella samarbetet. Hans korrespondens med Lutz Mackensen, 
Karl Kaiser och den amerikanske germanisten och folkloristen Archer 
Taylor (1890–1973) visar hur det fanns alltmer konkreta planer på ett in-
ternationellt sagoarkiv.14 von Sydows plan var att antingen lägga arkivet i 
Köpenhamn eller i Greifswald (i Greifswald med Mackensen som ledare). 
Eftersom amerikanska kollegor, däribland Stith Thompson och Archer 
Taylor, också var intresserade av detta material, fanns det planer på en 
medfinansiering från amerikanskt håll. I gengäld skulle amerikanerna 
erhålla kopior på materialet som de kunde förvara på sina lärosäten.15 

Jag har gjort denna exkurs i sagoteorier och folkminnesforskarnas 
internationella intressen eftersom de skulle bli betydelsefulla för utveck-
lingen av de svensk-tyska relationerna under 1930-talet. Viktigt var här att 
många av de etablerade förbindelserna byggde på von Sydows kontaktnät. 
En annan viktig kontext är att folkminnesforskarna i början av 1930-talet 

 14 Se korrespondens mellan Carl Wilhelm von Sydow och Lutz Mackensen, Karl Kaiser, 
Stith Thompson och Archer Taylor 1930–1935. LUB, CS och STC, LL, IU, box 4.

 15  Carl Wilhelm von Sydow till Lutz Mackensen 1/11 1932 och 17/6 1934. LUB, CS. Se även 
korrespondens mellan Carl Wilhelm von Sydow och Lutz Mackensen, Karl Kaiser, Stith 
Thompson och Archer Taylor 1930–1935. LUB, CS och STC, LL, IU, box 4.
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redan hade utvecklat goda internationella kontakter och att även folk-
livsforskarna vid den tiden ville etablera ett bättre internationellt utbyte, 
och detta med hjälp av folkminnesforskarnas kontaktnät. Flera av von 
Sydows tyska kollegor sympatiserade under 1930-talet med eller arbetade 
för Alfred Rosenbergs institut för folklivsforskning (se kap. 3–4), vilket 
skulle få betydelse för svenskarnas syn på vetenskapen i Nazityskland och 
för utvecklingen av de svensk-tyska relationerna fram till andra världs-
krigets utbrott. Gemensamt för alla nämnda aktörer var dock att man i 
början av 1930-talet började tala om nödvändigheten av en internationell 
vetenskaplig organisation. 

Här kan läsaren invända att det redan fanns organisationen La com-
mission internationale des arts et populaires (CIAP) vid den tiden. Denna 
organisation hade skapats redan 1928 och existerade fram till 1964, då den 
gick över till att bli La Société Internationale d’ Ethnologie et de Folklore 
(SIEF) som finns än idag. CIAP etablerades genom League of Nations och 
dennes Genévebaserade underorganisation La commission internationale 
de coopération intellectuelle, CICI). Denna organisation var i sin tur ansva-
rig för samarbete mellan konsten, kulturen och museerna, och stod under 
uppsikt av FN och UNESCO (Rogan 2007:7). Redan 1922 hade League 
of Nations framhävt betydelsen av internationellt samarbete inom om-
rådet kultur, konst och museer. Man skapade underorganisationen CICI 
med tolv medlemmar i kommissionen, där även berömda personer som 
Albert Einstein (1879–1955), Henri Bergson (1859–1941) och Marie Curie 
(1867–1934) satt med.16 Betydelsefullt för de svensk-tyska relationerna från 
1930-talet och framåt skulle bli att CIAP inte lyckades etablera sig som 
en vetenskaplig organisation, utan framstod under 1930-talet snarare som 
en institution som gick ärenden åt International Labour Organisation 
(ILO). Här spelade det roll att både UNESCO och ILO hade starka po-
litiska intressen i kulturforskningen och populärkulturen. Från dessa håll 
fanns önskemål att tillgängliggöra kultur (som här definierades i första 
hand som populärkultur) för den arbetande befolkningen som nu för 
första gången fick rätt till fritid och semester när arbetstiden kortades och 
semester introducerades i många europeiska länder. ILO hade dessutom 
förväntningar på att CIAP skulle etablera arbetstillfällen inom kulturom-
rådet i en period med hög arbetslöshet (Rogan 2007). Denna utveckling 
dämpade de tidigare stora förväntningarna från akademiskt håll på CIAP. 

Vid en internationell folkkonstkongress i Prag 1928, då CIAP officiellt 
etablerades, deltog även Sigurd Erixon. När Erixon frågade organisatö-
rerna om hans kollega von Sydow kunde delta i kongressen och hålla 
ett föredrag om folkpoesi, fick han svaret att berättandeforskningen inte 

 16 För mer om SIEF:s och CIAP:s historia, se bl.a. Rogan 2013a; 2010; 2008; 2007.
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inkluderades i CIAP:s ansvarsområden (Rogan 2007:9–10). Det är san-
nolikt att även detta bidrog till von Sydows starka engagemang för att 
skapa en ”egen” internationell organisation utifrån sitt eget nätverk. Den 
norske etnologen Bjarne Rogan presenterar skapandet av IAFE som något 
som i första hand skedde på Sigurd Erixons iniativ (Rogan 2008a), men 
jag anser att von Sydow i större grad än Erixon var iniativtagare till denna 
organisation. Erixon var visserligen en av organisatörerna, men material i 
von Sydows brevsamling visar hur von Sydow planerade denna organisa-
tion redan i början av 1930-talet tillsammans med svenska och tyska kol-
legor. Även Åke Campbell var en av iniativtagarna. IAFE blev ett viktigt 
första iniativ till att skapa en internationell vetenskaplig organisation på 
folklivs- och folkminnesforskningens område – och detta bl.a. på grund 
av att forskarna hade blivit besvikna på den populärvetenskapliga inrikt-
ningen som CIAP hade tagit. Viktigt att nämna är dessutom att folklivs- 
och folkminnesforskare samarbetade i IAFE och skapade ett gemensamt 
publikationsorgan i form av tidskriften Folk (som senare skulle gå upp 
i Folk-Liv, se kap. 4.5). IAFE kom till stånd i ett nära samarbete mellan 
svenska, tyska och brittiska folklivs- och folkminnesforskare och det var 
också här som det aktualiserades spänningar mellan vetenskap och politik 
under 1930-talet – som dessutom ter sig olika utifrån flera olika nationella 
perspektiv (se kap. 4). På så sätt är IAFE och deras publikationsorgan Folk 
ett utmärkt studieobjekt för min undersökning och det är också därför 
analyser av texter kring detta samarbete ägnas ett helt analyskapitel (se 
kap. 4). 

Folklivsforskningens historia i Sverige och i Tyskland under 1930- och 
40-talen studeras mer ingående i kapitlena 3–5. Därför fortsätter min 
historiska skiss nu med tiden efter krigsslutet 1945.

1.4.3 Svensk folklivsforskning under 1950- och 60-talen
I den svenska folklivsforskningen avtog intresset för den tyska forskningen 
så småningom från 1950-talet och framåt. Ett skäl var att det tillträdde 
nya professorer i folklivsforskning vid flera svenska lärosäten efter kriget 
och ett annat skäl var nyorienteringar inom ämnet under 1960-talet och 
framåt. Sigurd Erixon efterträddes 1955 av John Granlund som profes-
sor i Stockholm och redan vid denna tid började folklivsforskningen få 
en ny karaktär. Så fick studenterna läsa antropologisk kulturteori och 
funktionalism och strukturalism började influera ämnet i allt större ut-
sträckning. Nya stora namn blev bl.a. Robert Redfield (1897–1958), Alfred 
R. Radcliffe-Brown (1881–1955) och Claude Lévi-Strauss (1908–2009) 
(Löfgren 2010). Detta blandades dock fortfarande med mer traditionella 
ämnen från Erixons tid. Erixons inflytande avtog efter hans pensionering 
1955, men han fortsatte vara internationellt aktiv, bl.a. inom CIAP. 
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I Lund blev Sigfrid Svensson 1946 professor i nordisk och jämförande 
folklivsforskning, som ämnet hette vid den tiden. Enligt Jan-Öjvind 
Swahn, docent i etnologi vid Lunds universitet och professor i folk loristik 
vid Åbo akademi, innebar det att folkloristiken som ämne försvann och 
”sedan dess har den varit försvunnen” (Alsmark 1988:186). Svenssons 
professur betydde att folklivsforskningen i Lund i större utsträckning 
än tidigare handlade om materiell och social kultur, fastän forskning av 
andlig kultur också ingick i studieplanen. I första hand gick utbildningen 
ut på att utbilda museimän och den blev mer regionalt och lokalt präglad 
än tidigare (Bringéus 1988b:172; Alsmark 1988:186). Men som sagt upp-
rätthöll Svensson även talrika kontakter med tysktalande forskare. Hans 
stora intresse för materiell kultur uppmärksammades även av östtyska 
kollegor (se kap. 6.1). Under flera av mina samtal med svenska och tyska 
etnologer omnämndes festskriften till Sigfrid Svensson 1961 som den sista 
stora tyskspråkiga publikationen om svensk folklivsforskning. Boken 
Schwedische Volkskunde innehåller en överblick över ämnets utveckling 
och över studier inom olika områden av materiell och social kultur, som 
bystrukturer, social organisation, djurhållning, jakt, kläder, handel, och 
mycket annat (Berg m.fl. 1961). Som sagt fortsatte flera av Svenssons stu-
denter att upprätthålla aktiva kontakter med tyska etnologer, bl.a. Sven B. 
Ek (se nedan och kap. 6.3.1), Nils-Arvid Bringeús (se kap. 6.2 och 6.3.2) 
och Orvar Löfgren (se kap. 6.2 och 6.3.2).

I Uppsala blev Dag Strömbäck (1900–1978) 1940 chef för ULMA efter 
Hermann Geijer. 1948 erhöll han en professur i nordisk och jämförande 
folklivsforskning vid Uppsala universitet. Ledarskapet för både arkivet 
och ämnet folklivsforskning var ett omfattande arbete och därför delade 
Strömbäck och Åke Campbell detta upp mellan sig. Medan Strömbäck 
svarade för den folkloristiska och filologiska delen av folklivsforskningen, 
tog Campbell hand om den etnologiska delen. Campbell var samtidigt 
föreståndare för folkminnesavdelningen (Lilja 2000:32–33). Strömbäck 
hade en bakgrund i nordiska språk vilket nu satte sin prägel på ämnet 
i Uppsala. Så knöts folklivsforskningen tydligt samman med studier i 
de nordiska språken och Strömbäck menade att man enbart kunde göra 
jämförelser med andra kulturområden när man hade goda kunskaper i 
den nordiska traditionen (Lilja 2000:43). Detta innebar att Strömbäck 
även upprätthöll de redan etablerade goda kontakterna med de andra 
nordiska länderna och Irland, medan kontakterna med Tyskland avtog 
(Almqvist 2000:55f.). Efter Campbells död 1957 blev banden till Tyskland 
från ULMA och folklivsforskningen i Uppsala allt svagare. Det skulle 
dröja ända fram till 1980-talet, när Anders Gustavsson blev professor i 
Uppsala (1987), som tätare band med tyska forskare etablerades på nytt 
(se bl.a. Gustavsson 2013; 2001; 2000; 1992; 1989a och b). Gustavsson var 
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professor i etnologi vid Uppsala universitet 1987–1997 och blev senare 
professor i etnologi vid Oslo universitet. Hans berättelser om hans Tysk-
landskontakter studeras i kap. 6.3.2.

I Göteborg har folkminnessamlingar en lång tradition tillbaka till 
1919, då Västsvenska folkminnesföreningen grundades (Skott 2008:60). 
Etnologiämnet som universitetsdisciplin etablerades dock relativt sent, 
först 1971. Sven B. Ek blev den förste professorn och även han underhöll 
aktiva Tysklandskontakter. I samtal med mig berättade både han och hans 
efterträdare, Birgitta Skarin Frykman, om sitt stora intresse för den tyska 
etnologin och sina ansträngningar för att upprätthålla kontakter med 
flera tyska universitet, bl.a. med kollegorna i Tübingen. Men även de 
upplevde det nedåtgående intresset för tysk kultur och det tyska språket 
från 1980-talet och framåt, då det blev allt svårare att väcka intresse hos 
studenterna för tyska etnologer som besökte institutionen.17 Sven B. Eks 
berättelser om sina Tysklandskontakter analyseras närmare i kap. 6.3.1.

1.4.4 Folklivsforskning i Öst-och Västtyskland  
under efterkrigstiden

Efter krigsslutet fanns diskussioner i Tyskland om en avveckling av 
Volks kunde-ämnet p.g.a. dess politiska belastning från naziperioden. Det 
artikulerades föreställningar om en ”god” folklivsforskning som inte hade 
låtit sig utnyttjas i nazistisk politik, och en ”dålig” forskning som hade in-
strumentaliserats i nazistisk expansionspolitik (se kap. 5.5). Men även efter 
kriget skulle de internationella kontakterna inom folklivsforskningen få 
en viktig funktion för en förnyelse av det tyska ämnet (se kap. 5.6, 6.1 
och 6.2). 

I den tyska historieskrivningen om etnologiämnet nämns framför 
allt två viktiga impulser för återuppbyggnaden av Volkskunde-ämnet 
i Västtyskland: den så kallade Münchnerskolan, som verkade för en 
förnyelse av den historiska forskningsinriktningen, och den empiriska 
kulturvetenskapen vid Tübingens universitet under ledning av Hermann 
Bausinger. Under 1950- och 60-talen etablerade Hans Moser (1903–1990) 
och Karl Sigismund Kramer (1916–1998), professorer i folklivsforskning 
i München och Kiel, en ny form av historisk forskning inom ämnet som 
de benämnde den ”historisk-arkivaliska metoden” (Göttsch 2007:15–32; 
Gustavsson 1989:14f.). Den nya metoden skulle få stor betydelse för äm-
net under de kommande årtionden och kan även uppfattas som ett försök 
till att skapa distans till disciplinens nazistiska förflutna. Tanken var att 
med hjälp av ett noggrant källkritiskt arbete studera historiska regionala 
kulturer, men nu med mer fokus än tidigare på den ekonomiska och 
samhälleliga kontexten. Nu skulle folklivsforskningens uppgift vara att 

 17 Samtal med Sven B. Ek och Birgitta Skarin Frykman 30/1 2011.
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titta på hur jordbruk och livet i byarna påverkades av samhälleliga föränd-
ringar, som exempelvis nya arbetsvillkor och industrialiseringens utbred-
ning (Kaschuba 2006:82–83). Hans Moser poängterade att det viktigaste 
var en exakt historieskrivning om folkets kultur som skulle studeras både 
i det stora och det lilla (Moser 1954:218, cit. efter Kaschuba 2006:83). Men 
i stället för att som tidigare försöka hitta kulturens ursprung och förklara 
den med tidlösa mytologier och i stället för att beskriva den som ett sta-
tiskt tillstånd, skulle nu fokuseras på förändring (Wandel) i en samhällelig 
kontext. Karl Sigismund Kramer blev 1966 professor i Volkskunde vid 
Kiels universitet. Från 1972 och framåt fortsatte även en av hans studenter, 
Kai-Detlev Sievers, som professor vid samma universitet utvecklingen av 
den historisk-arkivaliska metoden. Under slutet av 1980-talet skulle jag 
själv också lära mig denna etnologiska skola som student till professor 
Sievers. Mina studier i Kiel har nog haft stor betydelse för mitt intresse 
för historisk forskning inom etnologin.

Den andra viktiga skolan i Västtyskland skapades under 1960-talet av 
Hermann Bausinger och hans medarbetare vid Ludwig-Uhland-institutet 
vid Tübingens universitet. 1961 publicerade Bausinger sin habilitations-
avhandling med titeln Volkskultur in der technischen Welt. I denna skrift 
poängterar Bausinger betydelsen av att inkludera studier av de nu-
tida förhållandena i den etnologiska forskningen. Etnologin ska enligt 
Bausinger kunna svara även på viktiga nutida frågor genom att undersöka 
förskjutningarna av rumslig, tidslig och social horisont (Bausinger 1961). 
Han argumenterar också för att inkludera storstaden och moderna tek-
niker i kulturforskningen och att undersöka komplexiteten som finns 
i föreställningar om motsättningar mellan landsbygd och storstad och 
mellan ”folkets värld” (Volkswelt) och ”teknisk värld” (technischer Welt) 
(Bausinger 1961:17). I sin kritik mot Karl Sigismund Kramers historisk-
arkivaliska studier menade Bausinger att det var omöjligt att bedriva en 
objektiv historisk forskning eftersom forskaren alltid var tvungen att 
välja bland sina källor – vilket redan innebar en tolkning av materia-
let (Bausinger 1986:160). Wolfgang Kaschuba poängterar att Hermann 
Bausinger tvingade etnologin att analysera historia för att samtidigt ställa 
sig nutidens problem. Det var viktigt att etnologin nu skulle få uppgiften 
att inte bara förklara det förflutna, utan att även koppla det till nutida 
samhällsfrågor (Kaschuba 2006:84–85).

Den tyska etnologen Teresa Brinkel, som har undersökt etnologiäm-
net i DDR före och efter Tysklands återförening (Brinkel 2012), lyfter 
fram den politiska kontexten för den västtyska etnologins förändringar 
under 1960-talen och framåt. Hon menar att studentrörelserna och 
studenternas kritik gentemot maktförhållandena vid universiteten samt 
bildnings reformerna och genusdiskussioner under 1960-talet och framåt 
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spelade roll för ämnets uppgörelse med sitt nazistiska förflutna och för 
den framtida utvecklingen (Brinkel 2012:74–75).

I DDR gick folklivsforskningen en annan väg. Här byggdes ämnet 
upp från början genom framför allt två forskare: Adolf Spamer och Wolf-
gang Steinitz. Spamer blev 1934 ledare för avdelning folklivsforskning på 
det tyska Vetenskapsrådet (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) 
och 1936 förste professor i tysk folklivsforskning vid Friedrich-Wilhelm 
Universität i Berlin. Spamer stödde nazi regimen i början, men hamnade 
efter att ha blivit professor i Volkskunde i Berlin i strid med Amt Rosenberg 
och SS-Ahnenerbe (se kap. 4).18 Etnologen Hannjost Lixfeld summerar att 
Spamer visserligen motarbetades av naziregimen på grund av sin bristande 
nazistiska övertygelse och på grund av hans motstånd mot att underordna 
folklivsforskningen ideologiska krav, men att Spamer ändå var delaktig i 
att bereda vägen för en ”faschistisk folklivsforskning” i Tyskland (Lixfeld 
1994:167). Efter krigsslutet kategoriserades Spamer i DDR som ”inte 
nazistiskt belastad”, men beskrevs som en ”mycket konservativ herre, 
som representerar den idealistiska riktningen och som inom sin disciplin 
Volkskunde står den tyska mystiken mycket nära” (Brinkel 2012:47). 
Redan i november 1945 blev Spamer ledare för Institutet för folkkonst 
och folkligt bruk (Institut für Volkskunst und Volksbrauch) i Dresden. 
1947 ändrades institutets namn till Institut für Volkskunde. Samma år 
startade Spamer en Kommission für Volkskunde vid Deutsche Akademie 
der Wissenschaften zu Berlin (DAW). Akademien hade grundats 1946 

 18 Beteckningen Amt Rosenberg etablerades 1938 för ”avdelning vetenskap” inom Alfred 
Rosenbergs institut. Rosenberg hade av Hitler i januari 1934 fått uppdraget att ”övervaka 
NSDAP:s hela andliga och världsåskådliga utbildning och uppfostran” (”Beauftragter des 
Führers für die Überwachung der gesamten geistigen und weltanschaulichen Schulung 
und Erziehung der NSDAP”) i Tyskland. 

Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin (DAW), 9/6 1950. Bundesarchiv, Bild 183-S97609/ 
Fotograf: Gustav Köhler.
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och det var här som folklivsforskningens centrum i DDR senare skulle 
etableras. 

Spamers förhoppning var att med denna organisation kunna sam-
ordna den mycket splittrade folklivsforskningen och att kunna med-
verka till lösningar av socialpolitiska problem i en tid av omvälvning 
och förnyelse. Men hans ointresse för materiell kultur och ekonomiska 
sammanhang skapade problem för honom i den östtyska folklivsforsk-
ningen (Brinkel 2012:44–47). 1953 avled Spamer. Men dessförinnan hade 
han lämnat över ansvaret för Kommissionen till den man som skulle 
prägla den östtyska folklivsforskningen i en lång tid framåt: Wolfgang 
Steinitz (1905–1967). 

Wolfgang Steinitz hade studerat språkvetenskap och kulturantropo-
logi (Völkerkunde) i Tyskland. P.g.a. sin judiska bakgrund förlorade han 
1933 sitt arbete som universitetsassistent. 1934 emigrerade han och hans 
hustru till Leningrad, där han fram till 1937 var verksam som profes-
sor för finsk-ugriska språk. Det var under dessa år som han företog flera 
fältarbeten hos ostjakerna och wogulerna i västra Sibirien (Leo 2005). 1937 
vägrades honom en fortsättning av hans uppehållstillstånd av politiska 
skäl och han emigrerade till Sverige tillsammans med sin hustru och sina 
två barn. Här fick de hjälp av bl.a. fysikern Oskar Klein (1894–1977) och 
dennes bror, folklivsforskaren, museiintendenten och journalisten Ernst 
Klein (1887–1937). I Sverige var Steinitz verksam som assistent och lärare i 
finsk-ugriska språk vid Stockholms högskola, men han hade även kontakt 
med folklivsforskarna vid Nordiska museet, bl.a. Gösta Berg (1903–1993), 
Sigurd Erixon och Ernst Klein och med Musikmuseets dåvarande chef, 
Ernst Emsheimer (1904–1989), som han delade musiketnologiska 
 intressen med.19 Steinitz var också i förbindelse med Sigfrid Svensson och 
sympatiserade med dennes antinazistiska hållning.20

Redan i januari 1946 återvände Steinitz till Berlin för att ”fortsätta 
sitt revolutionära arbete” (Peters, red. 1989:102). Steinitz vistelse i Sverige 
under krigsåren hade säkert betydelse för hans kommande vetenskapliga 
och politiska arbete i DDR, t.ex. när han försökte upprätta en balans 
mellan en demokratisk intriktad forskning som samtidigt skulle gynna 
utvecklingen av ett socialistiskt samhälle, vilket var en hjärtefråga för 
honom. Det är även möjligt att hans liv i det politiskt neutrala Sverige 
under kriget påverkade hans strävan efter samarbete med forskare från 
länder på båda sidor järnridån, något som orsakade en hel del problem 
för honom i DDR.

 19 Korrespondens mellan Wolfgang Steinitz och Ernst Emsheimer, BBAW, NL Steinitz 5. Se 
även Rosengren 2013 om Steinitz och Emsheimer.

 20 Brev från [Wolfgang Steinitz] till [Sigfrid Svensson], förmodligen 1964. Renate Steinitz 
privatarkiv.
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Efter sin hemkomst från Sverige 1946 blev Steinitz Spamers efterträdare 
vid Kommissionen für Volkskunde vid DAW, samtidigt som han också var 
professor för finsk-ugriska språk och innehade flera tunga administrativa 
positioner vid Berlins universitet. Den nutida forskningen har ingående 
beskrivit hur Steinitz hela tiden försökte hitta en balans mellan vetenskap 
och politik (Steinitz/Kaschuba (red,) 2006:335). Hans öppna kritik mot 
DDR-regimens vetenskapspolitik ledde till att hans position som veten-
skapsman och politiker hela tiden ifrågasattes av DDR-regimen. Ändå 
lyckades han ända fram till sin död 1967 att behålla flera nyckelpositioner 
vid universitetet. Som Brinkel träffande formulerar, uppfattade Steinitz 
sig i första hand som forskare som använde politiken för att förbättra 
vetenskapen (Brinkel 2012:54–55). Han ses idag som en av de viktigaste 
grundarna av den östtyska folklivsforskningen (se t.ex. Brinkel 2012; Stei-
nitz/Kaschuba, red. 2006, Kaschuba 2006:87–88; Leo 2005). 

Som vetenskapsman och Spamers efterträdare försökte Steinitz att eta-
blera nya perspektiv på folklivsforskningen i DDR. Hans uppfattning av 
folklivsforskning byggde på en marxistisk syn på kultur. Så definierade han 
kultur som ”helheten av alla materiella objekt” ett folk arbetat fram, men 
kultur betydde samtidigt ”helheten av alla mentala gods”, som folket hade 
fått fram med hjälp av sina konstnärer och akademiker (Brinkel 2012:67). 
Det ledde till att folklivsforskningen vid Humboldt-universitetet i Berlin 
under Steinitz’ tid följde framför allt två spår: utforskningen av demo-
kratiska kulturella processer med syfte att göra kultur även användbar för 
”de arbetande klasserna” i samhället och utforskningen av materiell kultur 
för att kunna studera dess utveckling från ett historiskt-materialistiskt 
perspektiv (Brinkel 2012:64–71). Som Brinkel konstaterar, befäste Steinitz 
med detta koncept regimens strävan efter ”ett socialistiskt medvetande”, 
samtidigt som det politiska systemet stödde institutionaliseringen av den 
nya folklivsforskningen. 

Under 1960-talet ökade DDR-regimens politiska krav på vetenskapen. 
Nu skulle vetenskapen framför allt studera arbetarrörelsens historia och alla 
vetenskapliga undersökningar skulle byggas på marxistiska förklaringsmo-
deller. Nya nyckelord blev klass, folkrörelse, revolution och ekonomiska 
intressen (Brinkel 2012:71). Fram till 1960-talet kunde forskningen i viss 
mån fortfarande påverka politiken och fram till dess var det fortfarande 
möjligt att underhålla kontakter med kollegor i Västtyskland. Från 1961 
och framåt blev detta betydligt svårare. Byggandet av muren 1961 var inte 
bara en fysisk symbol för DDR:s avskärmning och begränsning av sina 
invånare, utan det markerade även en djup förändring i DDR:s historia. 
Inom vetenskapen blev detta särskilt tydligt med drastiska reserestrik-
tioner för de östtyska forskarna och med tydliga politiska direktiv vad 
forskningen skulle handla om. Dessa händelser påverkade också bl.a. Sven 
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B. Eks möte med den östtyska etnologin när han deltog i en internationell 
konferens i DDR 1967, vilket jag berättar om i kapitel 6.3.1.

Under 1960-talet dök även två nya forskare upp vid institutet i Berlin: 
Wolfgang Jacobeit och Paul Nedo (1908–1984). Båda hade stor respekt 
för Steinitz’ forskningsinriktning och knöt an till den. Jacobeit hade 
studerat för Will-Erich Peuckert (se kap. 5.5) i Göttingen och doktorerat 
med en avhandling om fårskötsel och fårherdar i Centraleuropa fram 
till 1900-talets början (Schafhaltung und Schäfer in Zentraleuropa bis zum 
Beginn des 20. Jahrhunderts, 1961). Han verkade för att bädda in den kul-
turhistoriska forskningen i en sociokulturell kontext. Så behandlar hans 
avhandling bl.a. hur de sociala och ekonomiska sammanhangen i olika 
tidsperioder har påverkat fårskötselns gestaltning och fårherdens sociala 
situation. Målet var att komma bort från ett enbart insamlande och do-
kumenterande av historiskt material och att försöka analysera det i en 
bredare kulturell kontext. 1956 flyttade Jacobeit till DDR för att arbeta 
hos Wolfgang Steinitz på Institutet för tysk folklivsforskning (Institut für 
deutsche Volkskunde) vid ADW. Senare blev Jacobeit direktör för Museet 
för folklivsforskning i Berlin (Museum für Volkskunde) och 1980–1986 
var han verksam som professor i etnologi/kulturhistoria vid HUB. 

Jacobeit har i samtal med mig poängterat hur den svenska folklivs-
forskningen har haft stor betydelse för hans egen vetenskapliga utveckling 
(se kap. 6.1). I sin självbiografi beskriver han sig som en ”gränsgångare” 
mellan öst och väst och uttrycker förvåning över att han trots sin väst-
tyska bakgrund hade relativt lite besvär med DDR-myndigheterna. Så var 
han överraskad över hur pass lite Ministeriet för Staatssicherheit (MfS, 
Stasi) hade övervakat och dokumenterat hans ageranden (Jacobeit 2000). 
I självbiografin lyfter han även fram att den östtyska vetenskapen inte 
enbart var styrt av partiet, utan att det också fanns ett visst handlingsut-
rymme och möjligheter till vetenskaplig utveckling. Själv lyckades han 
t.ex. hålla kontinuerlig kontakt till den västtyska forskningen, bl.a. till 
Hermann Bausingers institut i Tübingen. 

Paul Nedo blev 1964 professor för tysk och västslavisk folklivsforsk-
ning vid HUB. Nedo tillhörde den sorbiska gruppen i Lausitz som nazire-
gimen 1936 fördrivit från sin hemregion. I samband med DDR-regimens 
allt större inflytande på vetenskapen försökte Nedo att styra Volkskunde-
ämnet mer mot en praktisk tillämpning i samhället och mot en nutids-
forskning som skulle hjälpa till att utveckla ett socialistiskt samhälle. Här 
introducerade han begreppet Lebensweise (sätt att leva) och definierade 
folklivsforskningen som ett ämne som skulle befatta sig med de tyska 
arbetarnas levnadssätt och de kulturella prestationerna ur ett historiskt 
perspektiv (Brinkel 2012:90). Inspiration till begreppet Lebensweise fick 
han från östeuropeiska etnografer. Här använde man begreppet för att 
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beskriva analyser av socialistiska element. Detta är intressant att nämna 
eftersom det på andra sidan järnridån och i Sverige fanns förslag på att 
anamma Sigurd Erixons begrepp folkliv som ett huvudtema för folklivs-
forskningens innehåll; också detta ett begrepp som kan översättas med 
Lebensweise på tyska, här dock med ett annat politiskt innehåll (se kap. 
6.2). Enligt Teresa Brinkel kompletterade Jacobeit och Nedo varandra på 
ett bra sätt vid HUB under 1960-talet och framåt. De lyckades utveckla 
ämnet genom att inkludera de arbetande klasserna och skikt i det östtyska 
samhället i sina forskningsprojekt och båda studerade huvudsakligen pro-
letariatet och nutiden (Brinkel 2012:91). 

I slutet av 1960-talet genomfördes en stor högskolereform i DDR och 
i samband med den skapades stora forskningsområden och mindre disci-
pliner lades ihop med större institut. Volkskunde-ämnet flyttades nu över 
till det nya Centralinstitutet för historia (Zentralinstitut für Geschichte, 
ZIG). Några av mina östtyska samtalspartner berättade för mig att det var 
mycket tunga år efter att folklivsforskningen hade införlivats i ZIG. Nu 
kom direktiv ovanifrån vad man skulle forska om och enligt dem fanns 
inte längre någon möjlighet att bedriva fri forskning. De menade att re-
formen ledde till att historiker i stor utsträckning bestämde vad etnologer 
skulle forska om: etnologer var helt och hållet i händerna på historikerna. 

Bl.a. på grund av kulturantropologins krav på fältarbeten utomlands 
och på grund av Jacobeits talrika kontakter i Västeuropa stod Institu-
tet für Völkerkunde och Volkskunde på första plats när det gällde resor 
till Västtyskland och utlandsresor utanför Sovjetunionen i början på 
1960-talet. Inom folklivsforskningen fanns goda kontakter till Marburg, 
Göttingen och Tübingen (Brinkel 2012:100). I samband med de ökande 
öst-väst-spänningarna under 1960-talet och efter byggandet av muren 
inskränktes dessa resor drastiskt. Nu blev konflikterna med den västtyska 
folklivsforskningen mycket mer ideologiskt laddade än tidigare och det 
blev betydligt svårare för östtyska forskare att resa till Västtyskland och 
Västeuropa. Västtyska forskare var inte heller välkomna till DDR i samma 
utsträckning som tidigare. Detta nämndes även i mina samtal med tyska 
och svenska etnologer som ett stort problem under 1960-talet och framåt. 
Det skulle dröja ända fram till slutet av 1970-talet innan begränsningarna 
lättades något och situationen blev lite mer avspänd. 
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2. Vetenskap, politik och ras i 
de svensk-tyska  

kontakterna under 1930-talet

”Överhuvudtaget äro, sedan wienerskolan […] blivit förlegad, 
och sedan den tyska folkloristiken blivit nationaliserad 
och försumpad, våra ögon riktade till Amerika”, skrev den 

svenske folkloristen Sven Liljeblad (1899–2000) till sin amerikanske kol-
lega Stith Thompson i maj 1938.1 I ett tidigare brev till Thompson hade 
Liljeblad bett honom om ett rekommendationsbrev för ett Zornstipen-
dium som Liljeblad ville ansöka om för att kunna tillbringa ett år i USA. 
I sin skrivelse från maj 1938 motiverade Liljeblad närmare för Thompson 
varför han ville åka till USA: 

Vad jag mest önskar med denna resa – förutom får träffa Dig själv och se Ditt 
land – är att komma ut ur den fruktansvärda isolering, vari jag lever. Den 
gamla Moe-Olrikiska folkloristiken och dess moderna tyska avläggare med 
dess nationella hybris intressera mig inte. De påstådda analogierna mellan 
”fornnordisk” (d.v.s. ett medeltida lärdomsskrås produkter) och modern 
norsk och svensk folktradition existera icke i själva verket. De romantiska 
konstruktionerna i Bröderna Grimms stil äro förvisso åt helvete. För att 
studera primitivologi måste man i detta land ha impulser utifrån. Annars 
kunna icke de marker grönska, vilka nu äro torra öknar.2

Som det framgår här upplevde Liljeblad den svenska forskningen som 
föråldrad och inaktuell. Han ironiserar över föreställningarna om kopp-
lingarna mellan fornnordisk och svensk och norsk folktradition, vilket 
han framställer som något väldigt gammaldags och som en forskar-
konstruktion. Samtidigt visar citatet hur även Liljeblad talar inom en 
diskurs om det ”primitiva”, när han vill åka till USA för att – som det 
framkommer i hans senare skrivelser till Thompson – studera indianernas 
folklore. I ett senare brev beskrev Liljeblad närmare hur han kände sig iso-
lerad i Sverige, bl.a. eftersom hans egna forskningsintressen gick åt ett helt 

 1 Sven Liljeblad till Stith Thompson 9/5 1938. STC, LL, IU, box 4. 
 2 Sven Liljeblad till Stith Thompson 28/12 1937. STC, LL, IU, box 4.
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annat håll än den forskning som dominerade folkloristiken. Så ville han 
”ägna sig”, precis som Thompson, ”åt det stora sammanhanget” och ville 
vända ”nordistiken” och den ”sure [Herman] Geijer” ryggen.3 Liljeblad 
var en av de första humanisterna som erhöll Zornstipendiet. Olyckligtvis 
blev han sjuk i reumatism och kunde först påbörja sin resa i november 
1939. Hans plan var att stanna ett år i USA, men p.g.a. krigsutbrottet 
kunde han inte återvända till Sverige. Han blev kvar i USA i många år 
och hans forskning om olika indiangruppers berättelser blev mycket upp-
skattad (se även Bringéus 2012; Swahn 2010). Till Sverige återvände han 
först 1990. Liljeblads emigration till USA, som både var en konsekvens 
av Liljeblads egen situation inom den svenska folklivsforskningen och en 
konsekvens av hans kritik mot tyskt inflytande på svensk forskning, är 
kanske det mest extrema exempel på de svenska reaktionerna på det som 
hände i Tyskland efter 1933. Det fanns olika reaktioner bland Liljeblads 
kollegor. Medan en del var tydligt avståndstagande och kritiska, var andra 
mer positiva och andra kände sig kluvna. Liljeblads uttalande nämns här 
eftersom jag uppfattar det som ett typiskt exempel för hur svenska reak-
tioner på folklivsforskningens situation i Nazityskland var förknippade 
med synen på ämnets teoretiska och metodiska utveckling. 

Detta kapitel ägnas åt analyser av några texter som ger en inblick i 
svenska och tyska reaktioner på förändringarna inom etnologiämnet och 
folkloristiken i Tyskland efter nazisternas maktövertagande 1933. Genom 
en närläsning av några korrespondenser mellan svenska och tyska folk-
livsforskare och av deras yttranden i offentliga medier, vill jag ge exempel 
på hur några svenska folklivs- och folkminnesforskare såg på förhållandet 
mellan vetenskap och politik. Hur ville de att samarbetet med Tyskland 
skulle gestaltas? Hur såg de på centrala begrepp som t.ex. vetenskap, po-
litik och ras? När och hur drog de gränsen mellan vetenskap och politik? 
Och hur positionerades dem av tyska kollegor och tyska politiker?

I de följande fyra avsnitten ska läsaren få exempel på olika reaktioner 
på händelserna i den tyska vetenskapen efter 1933 som förmodligen var 
ganska vanliga i det svenska vetenskapssamhället vid den tiden. Det fanns 
de som var kritiska, de som kände sig kluvna och de som var positiva till 
den vetenskapliga utvecklingen i Nazityskland. Men dessa grupper var 
naturligtvis inte stabila och oföränderliga, utan det var vanligt att en fors-
kare, som yttrade sig kritiskt i ett sammanhang, bedömde vissa skeenden i 
den tyska vetenskapen på ett positivt sätt i ett annat sammanhang. Tanken 
är här att genom närläsning av några utvalda texter av och om svenska 
forskare, som var aktiva i Nazityskland, kunna visa hur olika diskurser 
om vetenskap, politik och ras samverkade i de svensk-tyska kontakterna 
och hur dessa producerades, reproducerades eller utmanades på individ- 

 3 Sven Liljeblad till Stith Thompson [augusti?] 1938. STC, LL, IU, box 4. 
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och samhällsnivå. Som exempel har valts utsagor av Sigfrid Svensson, 
Åke Campbell, Carl Wilhelm von Sydow, Sigurd Erixon och Waldemar 
Liungman eftersom dessa texter visar särskilt tydligt på komplexiteten i 
diskursproduktionen under denna tid.

Så speglar folklivsforskarnas reaktioner här också den dåtida stäm-
ningen i 1930-talets Sverige. Medan många svenskar efter nazisternas 
maktövertagande i Tyskland välkomnade den tyska uppbrottstämningen 
(Aufbruchsstimmung), beundrade den snabba tekniska utvecklingen i lan-
det och de första sociala reformerna, förvandlade sig känslorna hos många 
snart till skepsis i mitten på 1930-talet. De svenska tidningarna berättade 
ständigt om förföljelser, våld och mord i Nazityskland och säkert hade 
också folklivsforskarna tillgång till denna information. När de negativa 
nyheterna blev allt fler, delade sig åsikterna i Sverige. Vissa försvarade 
Tyskland och ansåg att den nazistiska politiken behövdes för att landet 
skulle komma på fötterna igen efter Weimarrepublikens misslyckade de-
mokratiförsök. De menade dessutom att den nazistiska politiken utgjorde 
ett viktigt skydd mot kommunistiska hot från öster. Andra var kritiska 
och manade till protest och bojkott eftersom de betraktade den nazistiska 
politiken som omänsklig, orättvis och brutal (se bl.a. Åmark 2011, Oreds-
son 2001 och 1996, Almgren 2005). Dessa diskussioner påverkade med 
stor sannolikhet även folklivsforskarnas uppfattningar av Nazityskland 
och deras funderingar kring det svensk-tyska samarbetet som redan fram-
gångsrikt hade påbörjats i slutet av 1920-talet och nu höll på att etableras 
i mer organiserad form (se kap. 1.4.2, 3–4). 

Kapitlet ger även några exempel på hur svensk folklivsforskning och 
deras representanter uppfattades av forskare och politiker i Nazityskland. 
Svensk folklivsforskning hade hög status i Tyskland, vilket också öppnade 
möjligheter till inflytande och gav de svenska forskarna ett visst hand-
lingsutrymme. Analyser av texter om Sigurd Erixons hederspromotion i 
Heidel berg 1936 och Waldemar Liungmans planer på ett skandinaviskt-
tyskt forskningsinstitut i Greifswald 1939 ska här ge en inblick i hur svenska 
folklivsforskare positionerades av tyska forskarkollegor och politiker och 
de ska också ge en inblick i hur diskurser om vetenskaplig professionalitet, 
nazistisk ideologi, ”tyskvänlighet” och politiska positioneringar samver-
kade vid denna tid. 

Jag vill också poängtera att jag här bara kan ge exempel utifrån det 
studerade materialet och denna sammanställning ska på intet sätt ses som 
något fullständigt eller generaliserbart. Läsaren kommer förmodligen 
även sakna röster från några svenska folklivsforskare i detta kapitel, vilket 
antingen beror på att deras perspektiv diskuteras i ett annat kapitel eller 
att jag inte har kunnat hitta några mer ingående kommentarer från dessa 
forskare i det undersökta materialet. 
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2.1 ”Tysklands avfall från den strängt vetenskapliga vägen” 
– Sigfrid Svensson och Åke Campbell

”Volkskunde är följaktligen en värdefull tillgång även i det politiska livet 
[i Nazityskland]”, konstaterade Sigfrid Svensson i en artikel med titeln 
”Nazism och folkkunskap” i oktober 1935 i Stockholms-Tidningen.4 Arti-
keln är både en granskning av boken Die deutsche Volkskunde 1935 (Den 
tyska folklivsforskningen), utgiven av den då blivande tyske professorn i 
folklivsforskning i Berlin, Adolf Spamer (se kap. 1.4.4), och en bedöm-
ning av folklivsforskningens situation i Nazityskland. Denna artikel ska 
stå i fokus för detta kapitel, eftersom analyser av denna kan ge en djupare 
inblick i hur uppfattningar om Nazityskland, vetenskap och politik var 
tät förknippade med idéer om folklivsforskningens syfte och mål och med 
egna forskningsintressen. 

Sigfrid Svensson ansåg i sin artikel att det var positivt att ämnet i 
Tyskland nu fick en betydligt mer framstående ställning än tidigare, ”som 
det med all rätt borde ha intagit långt tidigare”.5 Han noterar ”åtskilliga 
framgångar” och som ett exempel nämner han skapandet av Riksinsti-
tutet för folklivsforskning (Reichsgemeinschaft für Volkskunde, under 
Alfred Rosenbergs ledning), vars ledare Spamer skulle bli 1936. Även Die 
deutsche Volkskunde får en del lovord, bl.a. för urvalet av författarna som 
hade gjorts ”objektivt” och ”insiktsfullt”. Svensson såg dock stora faror 
med den vetenskapliga och politiska utvecklingen i Nazityskland och då 
framför allt i användningen av folklivsforskningen i den nazistiska politi-
ken. Särskilt ingående och mycket upprört kommenterar han en artikel i 
den nämnda boken av Herbert Freudenthal med titeln ”Folklivsforskning 
och folkuppfostran” (”Volkskunde und Volkserziehung”). I den pläderade 
Freudenthal för utvecklingen av en ”politisk folklivsforskning” (politische 
Volkskunde) som han beskrev som en vidareutveckling av den ”tilläm-
pade folklivsforskningen” (angewandte Volkskunde). Freudenthal var av 
den åsikten att den tillämpade folklivsforskningen inte räckte till, vilket 
de gångna åren hade visat. Med tillämpad folklivsforskning menades 
en praktisk omsättning av vetenskapliga resultat i samhället, något som 
naziregimen strävade efter. Tillämpad folklivsforskning var något som låg 
i tiden. Så strävade exempelvis redan den 1928 bildade internationella 
organisationen CIAP efter en praktisk användning av discipliner som 
folklivsforskning, musik, konst och drama i vardagslivet – forskningen 
skulle vara ”nyttig” i politisk mening, så skulle den t.ex. ge människor en 
meningsfull sysselsättning under lediga timmar och den skulle skapa nya 
arbetstillfällen för arbetslösa. Det var just detta som många akademiker 

 4 Sigfrid Svensson: ”Nazism och folkkunskap”. Stockholms-Tidningen 31/10 1935.
 5 Ibid.
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upplevde som en brist på vetenskaplighet inom CIAP (Rogan 2007). 
Strävan efter en politisk ”nyttig” folklivsforskning var inte något specifikt 
nazistiskt, utan något som kan beskrivas som en viktig diskurs under 
denna tid – en diskurs som dock tog sig olika uttryck i olika politiska 
system. 

Som sagt var Herbert Freudenthal i sin artikel kritisk mot den dittills 
praktiserade tillämpningen av folklivsforskningen och menade att det inte 
räckte till eftersom den vanligtvis bara praktiserades av enstaka individer 
och på så sätt saknade perspektivet på folket som helhet (das Volksganze, 
Freudenthal 1935:564–565). Han krävde i stället en ”politisk folklivsforsk-
ning” för att visa att folklivsforskningen handlade om ”den folkliga tyska 
människan” (den volkstümlichen deutschen Menschen) och däri skulle man 
koppla samman folket med ”Führern”. För att åstadkomma detta, nämnde 
Freudenthal Hitlers Mein Kampf som en utmärkt lärobok i folklivsforsk-
ning. Denna bok var, enligt Freudenthal, en god läromästare eftersom 
den handlade om hur folket skulle mobiliseras ”nationellt och socialt som 
helhet” (Freudenthal 1935:573). Något, som folklivsforskarna skulle lära 
ut till alla tyskar, och även på universitet, högskolor och i skolor, var 
bl.a. tyska traditioner och fester under året (som exempelvis första maj-
demonstrationerna, midsommarfirande och bondens dag vid skördefes-
terna). Folklivsforskningen skulle kopplas in på så många områden inom 
utbildningsväsendet som möjligt, även i musik, historia och gymnastik. 
Så skulle det t.ex. läras ut soldatsånger, marscher och tyska folkvisor på 
musiklektionerna, berättas om tyska hjältedåd i historia och på gymnas-
tiken skulle man nu sluta med ”strävan efter normerade topprestationer 
i redskapsgymnastiken” (von der genormten Gipfelleistung des Gerätetur-
nens), som ”för en amatöridrottare alltid kommer att vara onåbara och 
bara belastade med mindervärdighetskomplexer” (die den Laienturner 
als ewig unerreichbar nur mit Minderwertigkeitsgefühlen belastet). I stället 
skulle man poängtera den ”naturliga gymnastiken” (natürliches Turnen) 
som utgår ifrån att det är en ”folklig plikt” (eine völkische Pflicht) att 
sköta sin kropp för att bevara en ”sund själ” (gesunde Seele) (Freudenthal 
1935:578). Här ser man också, hur gymnastikrörelsen kopplas samman 
med skapandet av nationell identitet, något som var aktuella idéer inte 
bara i Nazityskland, utan även i många andra europeiska länder, där en 
ny hälso- och idrottsvåg smälte samman med nationella berättelser, något 
som den svenske etnologen Jonas Frykman benämner som ”kroppens 
revolution” (Frykman 1993:166). I Nazityskland skrevs detta tydligt in i 
en rasbiologisk diskurs när gymnastiken skulle handla om att skapa en 
”sund” och ”arisk” människa och inte bara en frisk och god medborgare 
som en nationell bekräftelse.

Jag nämner innehållet i Freudenthals artikel här lite mer ingående för 
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att visa hur folklivsforskningen i Nazityskland transformerades från en 
vetenskaplig disciplin (som då fortfarande befann sig i startgropen) till 
en livsåskådning som gjorde den användbar i nazistisk ideologi på många 
olika plan. Freudenthals artikel återger föreställningar som var mycket van-
liga hos nazistiskt sinnade folklivsforskare. Precis som också Freudenthal 
betonade många av hans tyska kollegor uppbrottet från Weimartiden, 
då denna disciplin hade dominerats av ”marxistisk världsåskådning” och 
”fri svävande mass- och klassandlighet” (frei schwebende Massen- och Klas-
sengeistigkeit, Freudenthal 1935:564; se bl.a. även Schmoll 2009:29ff.; As-
sion/Schmook 1994). Kritikerna menade även att forskningen om folkets 
nutida situation i stor utsträckning hade genomförts av sociologin som 
inte hade tagit sig an detta på rätt sätt. Dels eftersom den hade arbetat 
med rent naturvetenskapliga eller filosofiska metoder och dels eftersom 
den teg om ”den andlig-själsliga verkligheten av det nationella folkliga 
livet” (die geistig-seelische Wirklichkeit nationalvölkischen Lebens, Freu-
denthal 1935:564). Nu skulle det i stället bli folklivsforskningens stora 
uppgift att både ta hand om det nutida och det framtida livet. Framtiden 
är något som ofta lyfts fram av nazistiskt inställda folklivsforskare och 
politiker. Folklivsforskningen skulle bereda vägen för ett framtida nazis-
tiskt samhälle.6 

”’Min kamp’ nämnes som lärobok i ämnet!” skriver Sigfrid Svens-
son upprört i den ovan nämnda recensionen i Stockholms-Tidningen 
om Freudenthals bidrag.7 Han kritiserar skarpt att hans eget ämne nu 
i Tyskland enligt Freudenthals utsagor ska präglas av enbart ”svart och 
vitt” utan nyanser och att Hitlers strid framförs som det bästa exemplet 
på ”nutida politisk Volkskunde”. ”Volkskunde är följaktligen en värdefull 
tillgång även i det politiska livet”, fastslår Svensson om läget i Tyskland. 
För honom stod ”det tydligt och klart”, att trots hans erkännande av en 
del andra vetenskapliga prestationer i Die deutsche Volkskunde, att

tysk Volkskunde under nazistregimentet kan hotas av en fara som är farligare 
än den tidigare regimens ljumhet och njugghet. Få de politiska ledarna igenom 
sina synpunkter på den tyska folkkunskapens mål och medel så förvandlas 
också samtidigt ämnet från forskningsgren till en reklambransch.8

I citatet kontrasteras folklivsforskningen under naziregimen, här mi-
litäriskt benämnt som nazistregimentet, mot den som existerade under 
Weimarrepubliken. Man kunde inte se upp till ämnet då heller, enligt 

 6 Se även rapporten av ledaren för Riksavdelningen för Fornhistoria (Vorgeschichte) vid den 
Nordiska vetenskapliga kongressen Haus und Hof i Lübeck (1938), NS 38/3710, BArch 
Berlin (se även kap. 3).

 7 Sigfrid Svensson: ”Nazism och folkkunskap”. Stockholms-Tidningen 31/10 1935.
 8 Ibid.
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Svensson, eftersom den regimen saknade tydliga mål och ekonomiska 
medel på det vetenskapliga området. Visserligen har det skett en föränd-
ring nu, men den framställer Svensson som hotfullt: ”hotas av en fara 
som är farligare” är ett exempel på ett katastrofscenario som målas upp: 
ämnet kan under naziregimen förvandlas ”från forskningsgren till en 
reklambransch”. Här går gränsen för Svensson: Han befarar att ämnet 
kan förlora sin vetenskaplighet, när den används för politiska ändamål. 
Reklambransch låter dock snarare ironiskt i denna kontext, då stora faror 
målas upp. Men senare i sin artikel blir Svensson tydligare: 

[F]ör nazisterna har Volkskunde ingen annan uppgift än att innanför och 
utanför Tyskland visa vad som är tyskt och därigenom stärka den nazistiska 
aktivismen. Nazisterna sammankopplar Volkskunde med expansionspolitik.

Från dagens perspektiv kan man uppfatta Svenssons slutsatser från 1935 
som ovanligt klarsynta och tydliga med tanke på vad som hände under de 
följande åren i Europa. I detta uttalande ställs folklivsforskningen i Nazi-
tyskland tydligt i en nationalistisk och nazistisk diskurs: dess enda uppgift 
utpekas som att visa vad som är tyskt och därmed vinna anhängare till 
nazismen. Exakt detta skriver inte bara Freudenthal i sin artikel, utan 
även många andra tyska folklivsforskare och politiker vid denna tid. Den 
befintliga tyska forskningen om ämnet har visat hur Volkskunde blev ett 
centralt ämne för legitimeringen av Tysklands expansionspolitik, framför 
allt österut (se bl.a. Schmoll 2009; Kaschuba 2006; Jacobeit/Lixfeld/
Bockhorn, red. 1994; Gerndt, red. 1987). Här gällde det bl.a. att med hjälp 
av etnologiska studier påvisa att många av de områden, som Tyskland 
förlorat under första världskriget ursprungligen tillhörde Tyskland, p.g.a. 
att de sedan länge präglades av ”tysk kultur” och att den ”tyska kulturen” 
hade funnits där långt före andra, ”främmande” kulturer. Så reste många 
historiker, antropologer, folklivsforskare, arkeologer och rasforskare till 
områden i östra Europa och genomförde gemensamma forskningspro-
jekt för att försöka belägga tyskt ursprung. Dessa projekt skulle dessutom 
bevisa den tyska kulturens överlägsenhet över t.ex. slaviska kulturer. Här 
blev även det internationella samarbetet betydelsefullt (se kap. 3 och 4; se 
även Schmoll 2009).

Svenssons huvudsakliga kritik i recensionen handlar om att Die 
deutsche Volkskunde gör anspråk på att ge en samlad bild av den tyska 
folklivsforskningen, fastän framställningen i boken totalt domineras av 
andlig forskning: 

Att folkdräkten är medtagen [i Die deutsche Volkskunde] beror troligen på en 
romantisk uppfattning om att den är mer ett uttryck för en själslig inställning 
än för ett materiellt behov. Kanske anser man likadant om det tyska huset! Vad 
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som saknas är i varje fall det stora grundläggande komplex som näringslivet 
utgör. Man tror sig alltså kunna få ett begrepp om den tyska folksjälen utan att 
veta något om hur den har formats i kampen om det dagliga brödet. Anses det 
marxistiskt att syssla med jaktens och fiskets historia, med boskapsskötselns 
och åkerbrukets utveckling, med matberedningens och handaslöjdens skif-
tande utformning, med varudistributionens och transportens olika metoder? 

(kurs. i orig.).

Här ironiserar Svensson över dominansen av andlig inriktad forskning i 
den tyska folklivsforskningen. Det är hans eget forskningsområde, den 
materiella kulturen och näringslivet, som hade nedprioriterats i Die deut-
sche Volkskunde. Han undrar om det anses vara marxistiskt att syssla med 
dessa områden, vilket är en mycket intressant fråga. En titt i den under 
1930-talet producerade litteraturen inom området och i föreläsningssche-
man vid tyska universitet visar att visserligen den s.k. andliga forskningen 
dominerade starkt, men att det även bedrevs forskning om materiell 
kultur, dock då förmodligen på ett annat sätt än det som Svensson skulle 
förväntat sig – dvs. att det handlade om studier i tydlig koppling till nazis-
tisk ideologi.9 Så kopplades forskning om materiell kultur i första hand till 
germanernas historia, deras ursprung och vandringar. Här var ett viktigt 
mål att med hjälp av den materiella kulturen belägga ett germanskt-tyskt 
ursprung. Ett exempel på detta finns också i Die deutsche Volkskunde. 
Så skriver t.ex. den tyske folklivsforskaren Bruno Schier (se kap. 5.6) i 
sitt bidrag ”Das deutsche Haus” om olika hustyper i Tyskland (Schier 
1935:477–534). Han beskriver hur olika hustyper har blivit till i olika om-
råden, vad de används till och hur det uppstår nya former. Förändringar 
förklaras ofta med folkvandringar eller genom att ett folk har påverkat ett 
annat. Schier poängterar i sin sammanfattning att ”tysken verkligen kan 
vara stolt över sitt hus” (so darf der Deutsche auf sein Bauernhaus wahrhaft 
stolz sein) eftersom denna tyska skapelse hade spritt sig långt utöver Tysk-
lands gränser och tyska husformer dominerade även i gränsområden hos 
grannfolken (Schier 1935:534).

Ett exempel på forskning, som hade viss koppling till näringslivet och 
som avvisades av naziregimen, var den tyske folklivsforskarens Will-Erich 
Peuckerts undersökning om storstaden och proletariatet (Volkskunde des 
Proletariats, 1931). Peuckerts försök till stadsforskning utifrån ett kritiskt 
klassperspektiv uppskattades inte av regimen och han förlorade sin do-
centtjänst i Breslau 1935.10 

 9 Se t.ex. föreläsningsscheman (Vorlesungsverzeichnisse) 1939–1942 för folklivsforskning vid 
tyska universitet. R 58/7169, BArch Berlin.

 10 Will-Erich Peuckert (1895–1969): docent vid Breslaus pedagogiska akademi och efter 
kriget professor i folklivsforskning vid Göttingens universitet. Se även kap. 5.5.
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I sin artikel ”Nazism och folkkunskap” kritiserar Svensson i första 
hand naziregimens och nazismens påverkan på folklivsforskningen, att 
ämnet skulle användas som ett politiskt vapen och att det skulle legiti-
mera Tysklands expansionspolitik. Utifrån dagens perspektiv hade man 
förmodligen förväntat sig kritiska utsagor om avskedandet av judiska 
akademiker, något som Svensson dock inte alls tar upp. Men artikeln 
visar hur Svensson tydligt tar avstånd från politiseringen av vetenskapen 
i Nazityskland. Framför denna bakgrund är det intressant att nämna att 
Svensson ändå samarbetade med Atlas för tysk folkkultur (Atlas der deut-
schen Volkskunde, ADV) i Berlin under 1930-talet. Så var han bl.a. med 
i egenskap av indentent på Nordiska museet och utarbetade frågelistor 
för en planerad gemensam atlas över germansk folkkultur.11 En möjlig 
tolkning är att Svensson betraktade denna form av kooperation inte som 
politiskt problematisk utan som ett ”rent vetenskapligt” samarbete, precis 
som flera av hans svenska kollegor. Jag diskuterar detta närmare i kap. 4.

Ett annat exempel på en svensk folklivsforskare, som var tveksam mot 
den tyska folklivsforskningen efter 1933 och som till och med funderade 
på att avsluta samarbetet med Tyskland, var Åke Campbell. I augusti 1935 
skrev Campbell till sin danske kollega Hans Ellekilde12 att Tyskland hade 
diskvalificerat sig för det internationella samarbetet och att man i stället 
borde vända sig till andra nationer för kooperation: 

Man ville i Skottland (liksom i Irland) knyta förbindelserna med Norden 
allt fastare. Hela Irland-Storbritannien söker sig nu mot Norden: Danmark, 
Sverige, Norge, Island, Färöarna, Finland voro nu de länder som närmast 
kommo i åtanke. Genom Tysklands avfall från den strängt vetenskapliga vägen 
och dess obenägenhet till fördomsfritt samarbete har man i Västeuropa måst 
se sig om efter vetenskapligt sett, bättre förbindelser. Nordsjön-Västerhavet 
synes bli ett medelhav för en krets av nära besläktade nordiska kulturfolk, 
som behöva varandra även på vetenskapens område (Bringéus 2008:121).

Citatet visar att Campbell inte tänkte att låta Tyskland delta i ett framtida 
internationellt samarbete. Tyskland exkluderas och den tyska vetenskapen 
beskrivs som något som har blivit något annat än vetenskap. Förmodligen 
syftar Campbell ”med obenägenhet till fördomsfritt samarbete” på tyska 
krav att underkasta folklivsforskning politisk ideologi och tyska försök till 
styrning över det internationella samarbetet. Gränsen går för Campbell 
när vetenskap underordnas politisk ideologi. I brevet till Ellekilde argu-
menterar Campbell för nya konstellationer och föreslår närmare koope-

 11 Utkast till brev från [Herman Geijer] till Eduard Wildhagen i juli 1936. ISOF, ÅCS, 
ULMA 37510, vol. 40. Se även kap. 4.

 12 Hans Ellekilde (1891–1966): dansk folkminnesforskare, arkivarie vid Dansk folkminde-
samling 1917–1961.



83

ration med de andra nordiska länderna och Storbritannien. Campbells 
ställningstaganden ska här nämnas bara kort eftersom hans förhållande 
till folklivsforskningen i Nazityskland studeras mer ingående i kapitel 3 
och 4. Utifrån Campbells tydliga kritik mot den tyska vetenskapen är 
då en intressant fråga, varför Campbell ändå fortsatte att kontinuerligt 
samarbeta med Tyskland – och då även med sådana vetenskapsmän som 
öppet deklarerade sig som nazister – ända fram till krigsutbrottet 1939? 
Detta ska kapitel 4 ge några svar på.

Citaten från Svensson och Campbell får här stå som exempel för några 
kritiska röster mot den tyska folklivsforskningen efter 1933. I dessa ut-
talanden argumenterades i första hand utifrån vetenskapliga synpunkter: 
eftersom den tyska folklivsforskningen hade blivit för mycket influerat av 
den aktuella politiska ideologin, ansågs den ha förlorat sin vetenskapliga 
legitimitet. Medan Svensson yttrade detta offentligt i en svensk dagstid-
ning, formulerade Campbell sina kritiska uttalanden i första hand i sina 
personliga skrivelser till kollegor. Men det är sannolikt att Campbell även 
diskuterade ämnet muntligt med sina tyska kollegor vid sina besök i 
Tyskland under 1930-talet.

2.2 Carl Wilhelm von Sydow och  
vetenskapen i Nazityskland

Det fanns även röster inom den svenska folklivs- och folkminnesforsk-
ningen som uttryckte en stor kluvenhet gentemot den tyska vetenskapen 
efter 1933. En sådan röst representeras här av Carl Wilhelm von Sydow. 
Som sagt i kapitel 1.4.2, var flera folklivs- och folkminnesforskare i Sve-
rige och i andra europeiska länder i början av 1930-talet engagerade i att 
försöka åstadkomma en bättre organisation av det internationella sam-
arbetet. Så ordnade von Sydow 1935 den i kapitel 4.1 närmare beskrivna 
Lundakonferensen, då flera europeiska och amerikanska forskare kom 
i kontakt med varandra; kontakter som i många fall varade i många år. 
En av von Sydows tyska kollegor, som bjöds in till Lundakonferensen 
1935, var den tidigare omnämnda språk- och folklivsforskaren Karl Kaiser. 
Till Lundakongressen hade Kaiser kommit som representant för ADV, 
där han tidigare hade arbetat och där han vid den tiden hoppades på 
en ledande position (Garberding 2010:193–209; Schmoll 2009:161–164; 
Dröge 1993:31). Korrespondensen mellan Karl Kaiser och Carl Wilhelm 
von Sydow är intressant eftersom den visar på olika tolkningar av veten-
skap, politik och ras. Den här analyserade korrespondensen skrevs också 
i samband med en inbjudan av den nazistiska organisationen ”Nordiska 
sällskapet” (Nordische Gesellschaft) till en internationell vetenskaplig kon-
gress i Lübeck 1936. Denna kongress står i fokus i kapitel 3. 
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I ett brev till Kaiser 31/12 1935 motiverade von Sydow, varför han själv 
och flera av hans kollegor var tveksamma mot ett deltagande i denna 
kongress och begrundar det till viss del med utvecklingen av vetenskapen 
i Nazityskland och till viss del med en ”annan syn” på rasbegreppet och 
det judiska. I sitt brev berättar von Sydow att han har mött flera av sina 
nordiska kollegor i Sverige och i Danmark, där de bl.a. diskuterade den 
nämnda inbjudan till Lübeckkongressen och luftade sina tankar kring 
händelserna inom vetenskapen i Nazityskland. Det innebär för den 
nämna korrespondensen att von Sydow inte bara talar för sig själv, utan 
han framställer sig själv som ett slags språkrör också för några av sina 
 kollegor. Tyvärr inte nämns inte alla kollegor vid namn, men det är sanno-
likt att det var flera av de folklivsforskarna som var intresserade av att 
skapa en internationell organisation eftersom 1935 ägde flera möten rum 
för att förbereda ett sådant förbund. I detta kapitel analyseras von Sydows 
beskrivningar av stämningen bland svenska folklivs- och folkminnes-
forskare angående förändringarna av vetenskapen i Tyskland och det 
studeras också hans funderingar kring rasbegreppet och det judiska. Jag 
har tidigare analyserat delar av denna korrespondens i en artikel i RIG 
(Garberding 2010:193–209). Medan denna artikel framför allt fokuserar 
olika tolkningar av rasbegreppet, kommer korrespondensen i detta kapitel 
utöver analyser av föreställningar om ras även undersökas i större utsträck-
ning utifrån olika föreställningar om vetenskapens ställning i relation till 
politiken: vad var enligt forskarna ”god” vetenskap och när ansåg de att 
vetenskap blev för politiskt influerad?

I brevet till Kaiser 31/12 1935 förklarar von Sydow att det är viktigt att 
upprätthålla kontakterna med Tyskland, dels på grund av släktskap och 
gamla vänskapsband mellan Tyskland och Sverige och dels p.g.a. ett ge-
mensamt ”germanskt förflutet”.13 Även förbindelserna inom folklivsforsk-
ningen är viktiga att upprätthålla, eftersom det är i Tyskland som man 
skulle söka ”traditionssammanhang” För att kunna hitta gemensamma 
germanska rötter, behövs ett samarbete mellan länderna. von Sydow repre-
senterar här en forskargeneration som var mycket tyskorienterad; de blev 
inskolade i en svensk humanistisk forskning med Tyskland som förebild 
(Bringéus 2006:181). Det var förmodligen denna känsla som ledde till den 
tidigare nämnda kluvna inställningen som flera svenska folklivsforskare 
upplevde gentemot Nazityskland: å ena sidan fanns gamla vänskapsband, 
den tyska vetenskapen hade fortfarande hög status i Sverige och det fanns 
mycket utbyte mellan länderna. Å andra sidan var forskarna tveksamma 
mot den vetenskapliga utvecklingen i Nazityskland. Det framkommer 
också tydligt i von Sydows brev till Kaiser. 

 13 Carl Wilhelm von Sydow till Karl Kaiser den 31/12 1935. LUB, CS.
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von Sydow ger i sin skrivelse till Kaiser flera exempel på vetenskaps-
män som han och hans kollegor anser arbeta på ett oseriöst sätt.14 Ett 
exempel på en sådan vetenskapsman var Herman Wirth. Han var enligt 
von Sydow och flera av hans svenska kollegor ”en charlatan” som inte 
producerade någon seriös vetenskap. von Sydow berättar om ett möte 
som han hade med kollegor på Statens historiska museum, där dessa re-
dogjorde för en museiinvigning i Bremen som de deltog i och där Wirth 
talade. von Sydow: 

Under mitt samtal med dem [kollegor i Sverige] kom det fram att de varit 
med vid en museiinvigning i Bremen. En äldre tysk arkeolog höll ett föredrag 
– om jag minns rätt så gällde det megalitgravar – ett vederhäftigt och bra 
föredrag. Men efter honom kom Herman Wirth och höll ett i högsta grad 
ovederhäftigt föredrag, vari han sade att den förre talaren hade rätt enligt de 
gamla synpunkterna men nu skulle man lägga helt nya synpunkter på sådana 
ting, att den vetenskapliga sanningen skulle nu rätta sig efter tyska folkets 
vilja, och liknande dumheter. Herman Wirth fick applåder. Svenska och andra 
nordiska vetenskapsmän kan inte annat än finna en sådan sak ytterst obehaglig. 
Wirth är en charlatan av sämsta sort, och att han i Tyskland anses som ett 
stort ljus, kan vi inte annat än anse som ett generationstecken. Det är klart 
att charlataner kan uppstå var som helst och finna anhang var som helst, men 
om det är sant som ryktet säger, att Berlins universitet har begärt att Wirth 
skulle bli professor där, så är detta ett tecken till dekadence, vare sig det beror 
på att universitetet saknar sakkunskap att bedöma Wirths charlataneri eller 
att den vetenskapliga moralen vid universitetet sjunkit i så oerhörd grad.15

Utsagan att ”den vetenskapliga sanningen skulle nu rätta sig efter tyska 
folkets vilja” ger uttryck för det jag tidigare nämnt, nämligen en i Nazi-
tyskland vanlig syn på vetenskap som skulle styras utifrån tyskarnas per-
spektiv. Det ger också uttryck för en strävan efter erkännande, något som 
den tyska vetenskapen hade kämpat för ända sedan första världskriget, då 
tysk vetenskap belades med en internationell bojkott som först upphörde 
1926 (Reinbothe 2006). Wirth representerar här en vid den tiden vanlig 
syn inom den tyska vetenskapen, då många nazistiskt influerade forskare 
och politiker menade att nu skulle Tyskland visa alla andra och återvinna 
internationell respekt, en uppfattning som också präglade naziregimens 
vetenskapspolitik och ledde till en stark politisk styrning av vetenskapen 
(Nagel 2012:230ff.). Kunskapsproduktionen underordnades nationellt 
intresse, målet var nationell självhävdelse och att återvinna respekt på 

 14 Hermann Wirth (1885–1981): holländsk filolog, historiker och folklivsforskare som var 
verksam i Tyskland. En av grundarna till Deutsches Ahnenerbe som var en av de organi-
sationerna som var ansvariga för Förintelsen.

 15 Carl Wilhelm von Sydow till Karl Kaiser 31/12 1935. LUB, CS.
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den internationella arenan. Det var också därför det internationella 
samarbetet var så betydelsefullt för naziregimen och för vetenskapen i 
Nazityskland. Problemet blev här dock att denna syn ledde till att även 
sådana akademiker fick träda fram, vars metoder inte erkändes av alla kol-
legor och som kritikerna beskrev som oseriösa och ovetenskapliga. Wirth 
var en av dem. Han var också omstridd i Nazityskland (se bl.a. Almgren 
1997:133–134, 248–250), något som kanske von Sydow inte kände till vid 
den tiden. 

von Sydow ger i den ovan nämnda skrivelsen till Kaiser ytterligare 
exempel på vetenskapliga föredrag och publikationer som han och hans 
kollegor bedömer som undermåliga och som har lyfts fram i Tyskland 
som ”god vetenskap”. Som ett stort problem nämner han att flera av 
dessa oseriösa bidrag till och med hade publicerats i vetenskapligt ansedda 
skriftserier, som t.ex. Wilhelm Peβlers Handbuch der deutschen Volkskunde 
(Handbok för tysk folklivsforskning). von Sydow betonar också att han 
inte är ensam om sin inställning, utan att även många av hans skandina-
viska kollegor, bl.a. Erixon, har ”samma syn på saken”.16

Ett annat problem för en del av von Sydows kollegor, t.ex. riksantikva-
rien Sigurd Curman (1879–1966), var att judiska kollegor inte längre var 
välkomna till internationella konferenser, som t.ex. den nämnda Haus 
und Hof-kongressen i Lübeck. Curman, som också satt i den förbere-
dande kommittén för kongressen, hade enligt von Sydow sagt att han inte 
kunde delta i en internationell kongress som Haus und Hof, där judiska 
kollegor inte var välkomna: 

Då jag [von Sydow] invände, att denna kongress avsåg att vara en icke inter-
nationell utan en intergermansk kongress, så ställde detta frågan på ett annat 
plan, och dessutom vore det inte stor anledning att på det ämnesområde som 
det här gällde, det germanska huset, finna judiska fackmän. Detta medgav 
han, men han framhöll, att saken var en ömtålig sak, som han icke utan vidare 
ville låna sitt namn och sin medverkan till.17

von Sydow gör här skillnad mellan internationell och intergermansk. Enligt 
hans utsaga behöver judiska forskare inte inkluderas i det intergermanska 
eftersom de inte förväntas syssla med forskning om det germanska. Utifrån 
en gängse dåtida rasdiskurs exkluderas här det judiska ur det germanska. 
Så skulle man inte förvänta sig att judar forskade om ”germansk kultur”, 
utan de skulle snarare forska om sin ”egen kultur”. Därför behövde de 
inte heller bjudas in till kongressen. Curmans å ena sidan medgivande, 
å andra sidan tvekan och motstånd, visar på de otydliga gränsdragning-
arna mellan vetenskap och politik här och osäkerheten kring dessa frågor 
 16 Ibid.
 17 Ibid.
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bland forskarna. Å ena sidan medger Curman, att von Sydow kan ha 
rätt när det gäller det vetenskapliga, å andra sidan beskriver han ”saken” 
som ”ömtålig” och han vill ”inte låna sitt namn och sin medverkan” till 
den. Hans utsaga ”saken var en ömtålig sak” är en referentiell vaghet, där 
problemet inte tydligt uttalas. Förmodligen ansåg han att detta var en 
form av antisemitism och en inblandning av tysk raspolitik i vetenskapen, 
vilket dock inte nämns i brevet. En annan möjlig tolkning kan vara att 
Curman ansåg att judiska forskare borde bjudas in och att dessa skulle 
få avgöra själva om deras forskning passade in på kongressen eller inte.

”Här är nu också verkligen en sak som är något ömtålig för oss nord-
bor”, skriver von Sydow sedan i sitt brev till Kaiser. Han fortsätter: 

Vi har ingen judefråga hos oss därför att antalet judar är i jämförelse med 
Tyskland ringa, och då de judesläkter vi har är till en stor del goda släkter av 
den västliga sorten, alltså med jämförelsevis god ras.18

Här skapas en hierarkisk ordning om judarna utifrån en gängse rasistisk 
diskurs om ”bättre” och ”sämre” judar: som de ”bättre” av ”jämförelsevis 
god ras” beskrivs dem som tillhör ”goda släkter av den västliga sorten”, 
dvs. de som anses ligga närmare den ”egna” kulturen. Implicit höjs denna 
grupp över dem som inte nämns, nämligen judarna från Östeuropa, som 
i dåtida rasistiska diskurser ofta beskrevs som ett ”problem”. Men von 
Sydow argumenterar även utifrån kvantiteten: eftersom det inte finns så 
många judar i Sverige som t.ex. i Tyskland, så har ”vi […] ingen judefråga 
hos oss”. Det är alltså både antalet judar och kategoriseringen som har lett 
till att man i Sverige inte definierar judar som ett ”problem” på samma 
sätt som man gör i Tyskland. Judefråga var också ett vanligt nazistiskt 
begrepp.19 Argumentationen påminner här om nazisternas, dock med 
en skillnad: en skillnad konstrueras mellan ”goda judar av god ras” och 
”sämre judar av dålig ras”. I nazistiskt språkbruk beskrevs alla judar på ett 
negativt sätt, men även här kategoriserades östjudarna som de ”sämsta 
raserna”. 

von Sydow artikulerar här en dominerande antisemitisk diskurs om 
det judiska i 1930-talets Sverige. Tidigare forskning har visat hur svensk 
offentlighet och svenska myndigheter betraktade olika grupper av judar. 
Så gjorde även de en tydlig skillnad mellan judar från Västeuropa och 
från Östeuropa. I Sverige gjordes dessutom skillnad mellan judar från 
”broderfolken”, dvs. norska, danska och finska judar och judar från an-

 18 Ibid.
 19 Med ”nazistiskt språkbruk” menar jag begrepp som var centrala inom den nazistiska 

ideologin. Se en mer ingående diskussion om problemet med beteckningen ”nazistiskt 
språkbruk” i min avhandling (Garberding 2007). Se även Schlosser 2013 och Almgren 
2005, 2001 och 1997 om begreppet ”nazistiskt språkbruk”.
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dra västeuropeiska länder. Det var de nordiska judarna som myndigheter 
kände mest ansvar för och som fick mest hjälp. Här kunde föreställningar 
om en nordisk gemenskap överordnas negativa positioneringar av judar. 
Detta kan också beskrivas som uttryck för en dominerande diskurs om 
en nordisk gemenskap, där de nordiska länderna skulle hjälpa varandras 
medborgare (Byström 2006:80ff). ”Östjudarna” diskriminerades dub-
belt, enligt historikern Karin Kvist Geverts, eftersom de ansågs som mer 
”främmande” och svårare att ”assimilera” in i det svenska samhället (Kvist 
Geverts 2008:154). 

von Sydow förklarade sin ståndpunkt närmare i sitt brev till Kaiser: 

Jag anser att det var en nödvändig sak för Tyskland att störta judarnas makt-
ställning i landet – om det sedan gjorts på ett i allo klokt och rättvist sätt 
kan naturligtvis ifrågasättas men jag själv saknar all kompetens att uttala mig 
därom. Men många nordiska medborgare har en helt annan syn på saken, 
vilket gör att de med misstro ser på allt tyskt.20

von Sydow uttrycker här en ambivalens gentemot Tysklands judepolitik: 
å ena sidan anser han att det var bra att ”judarnas maktställning” hade 
störtats, men å andra sidan tvekar han om tillvägagångssättet var det rätta. 
Utsagan blir sedan vag: von Sydow ”saknar all kompetens att uttala sig 
därom”. Här undviker han att ta tydlig ställning för eller emot, vilket 
dels kan bero på att han inte känner sig hemma i Tysklands politik och 
dels kan bero på att hans adressat är en tysk vetenskapsman som han 
inte vill stöta sig med. Ännu tydligare blir von Sydows osäkerhet och 
oklara positionering när han skriver hur ”många nordiska medborgare 
har en helt annan syn på saken, vilket gör att de med misstro ser på allt 
tyskt”. Han befinner sig mitt emellan fronterna: å ena sidan stödjer han 
den tyska politiken, å andra sidan inte; å ena sidan håller han med sina 
kritiska nordiska kollegor, å andra sidan inte. Det är också just det som 
Nils-Arvid Bringéus beskriver som von Sydows ”vacklande hållning” till 
Nazityskland. T.ex. beskrev von Sydow i ett brev till sin irländske kollega 
Séamus Ó Duilearga 1936 Hitler som ”en av Europas allra störste män”, 
men kritiserade samtidigt nazisternas behandling av vetenskapen (Bringé-
us 2006:183–185). Till Sven Liljeblad skrev han 1938 att han visserligen 
ogillade mycket i Nazityskland, men att han inte ville skylla ”det onda 
på Hitler”. Enligt von Sydow var de onda händelserna en ”nödvändig 
följd av revolutionen” och därför skulle man inte heller ”boycotta vare sig 
det tyska folket eller det tyska riket”.21 Här använde von Sydow liknande 
argument som Kaiser, när han förklarade händelserna i Tyskland som 
tillfälliga villovägar under en pågående ”revolution”. 
 20 Carl Wilhelm von Sydow till Karl Kaiser 31/12 1935. LUB, CS.
 21 Carl Wilhelm von Sydow till Sven Liljeblad 24/6 1938. LUB, SL.
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von Sydows överläggningar i citatet från brevet till Kaiser ger ett ut-
tryck för en omtolkning av de svensk-tyska kontakterna som var ganska 
vanlig i det svenska samhället i mitten av 1930-talet: å ena sidan kände 
man djupa band till Tyskland, å andra sidan var man tveksam gentemot 
naziregimens våldsamma antisemitiska politik; å ena sidan fanns i Sverige 
en stor beundran för den snabba ”moderniseringen” och utvecklingen i 
Nazityskland och det fanns också en viss förståelse för att judarna uppfat-
tades som ett ”problem” i Tyskland eftersom de inte hade assimilerat sig 
tillräckligt mycket till det tyska samhället och hade en för stark maktställ-
ning – vilket enligt denna föreställning hade ”drabbat” infödda tyskar 
som hade blivit arbetslösa och fattiga – ; å andra sidan var många svenskar 
tveksamma mot nazisternas restriktiva politik gentemot judarna. Visser-
ligen skulle deras makt begränsas, men inte med våld (se bl.a. Åmark 
2011:643ff; Östling 2008; Andersson/Tydén, red. 2007; Johansson 2006; 
Almgren 2005). Tveksamheten var dock inte tillräckligt stor för att klippa 
av banden till Tyskland helt och hållet. Historikerna Karin Kvist Geverts 
och Mikael Byström talar om ”det antisemitiska bakgrundsbruset” i Sveri-
ge som också påverkade den svenska flyktingpolitiken. Med det menar de 
att ”moderata uttryck för antisemitism” var något acceptabelt i 1930-talets 
Sverige och ifrågasattes sällan, medan grövre former för antisemitism, som 
exempelvis politisk förföljelse kritiserades (Kvist Geverts 2008:37–38; By-
ström/Kvist Geverts 2007:154–156). Så var det t.ex. acceptabelt att utifrån 
det antisemitiska bakgrundsbruset betraktar judarna som en speciell grupp 
och även som ett ”problem” i samhället. För den svenska flyktingpolitiken 
blev konsekvensen att svenska myndigheter fram till andra världskrigets 
utbrott i första hand beviljade ”politiska” flyktingar uppehållstillstånd i 
Sverige, men förföljelse på grund av ”rastillhörighet” räknades inte in som 
tillräckliga skäl för att få stanna Sverige (Byström/Kvist Geverts 2007:154). 
Det ledde till att många av den nazistiska lagstiftningen drabbade judar 
inte fick komma till Sverige och slutligen hamnade i koncentrationsläger 
och mördades.

Men tillbaka till von Sydows skrivelse till Kaiser. I sitt brev berättar von 
Sydow hur han och flera av hans kollegor var kritiska mot ”rasfrågan”, så 
som den hanterades i Tyskland:

Här kommer dessutom en annan rassynpunkt fram. I Skandinavien anser 
man allmänt den tyska raspolitiken förfelad, i det man bygger på rasteorier 
som icke [är] tillräckligt vetenskapligt underbyggda. Att bygga det hela på 
teorin om den nordiska rasens överlägsenhet, anser vi här för ett fel, bl.a. 
emedan den nordiska rasen icke kan ha spelat den roll som teorien menar och 
emedan den nordiska rasen icke såsom sådan är bättre än de andra europeiska 
raserna, vilket vi vet genom självkännedom. Att då sätta den över alla andra 
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raser i Tyskland, då den ju avgjort är i minoritet där, betyder ju faktiskt en 
förolämpning mot majoriteten av [det] tyska folket, en alldeles onödig och 
orättvis förolämpning. Men även om teorien vore riktig, nämligen att Tysk-
lands övriga raselement vore mindervärdiga i jämförelse med den nordiska, 
så medför en sådan förkunnelse att medlemmar av de andra raserna vill spela 
nordiska, d.v.s. ett falskspeleri, ett Renegatenthum av skadligaste art blir 
följden. Vi skandinaver vill inte låna oss till att understödja den sortens ting.22

Rasteorierna diskuteras här från en vetenskaplig ståndpunkt. Enligt von 
Sydow borde de inte få så stora konsekvenser som den tyska raspolitiken, 
eftersom de ”icke [är] tillräckligt vetenskapligt underbyggda”. Speciellt 
kritiska är han och hans kollegor mot teorin om den ”nordiska rasens” 
överlägsenhet. Här beskrivs nordisk ras som en essentiell kategori som von 
Sydow och hans nordiska kollegor är de mest lämpade att uttala sig om 
eftersom de är födda nordbor – och därför vet de bättre än tyskarna (”ge-
nom självkännedom”). Intressant är här hur uppfattningen av ”nordisk 
ras” som något essentiellt leder till motstånd mot nazismens raspolitik. Det 
talas inom en rasdiskurs som samtidigt används för att avfärda nazistisk 
raspolitik. Intressant är också försvaret av det tyska folket som offer för 
denna raspolitik: Eftersom många tyskar inte tillhör den nordiska rasen, 
innebär denna raspolitik ”en alldeles onödig och orättvis förolämpning 
av det tyska folket”. Här ställs det tyska folket mot naziregimens politik, 
fastän de hade valt sin regering i ett demokratiskt val. Konsekvensen är 
enligt von Sydow ”ett falskspeleri”, där risken är att många tyskar, som 
inte tillhör ”nordisk ras”, försöker konstruera en sådan bakgrund för sig 
själv inför andra för att förbättra sin ställning i det tyska samhället. 

Eftersom nordborna såg sig själva som experter på nordisk ras och 
kultur, kunde svenska forskare reagera starkt på att tyska forskare och 
politiker ville uttala sig om vad det nordiska skulle vara – enligt svensk-
arna var detta något som nordborna själva skulle syssla med. Exempel på 
detta finns även i det här undersökta arkivmaterialet. Ett exempel är när 
tyska forskare planerade en atlas över nordisk folkkultur utan att invol-
vera nordiska experter på området i tillräcklig stor utsträckning, enligt 
nordbornas uppfattning. Det ledde till att de nordiska folklivsforskarna 
grundade en egen organisation för att åstadkomma en sådan atlas.23 Ett 
annat exempel är reaktionerna på Nordische Gesellschafts inbjudan till 
Lübeck-kongressen 1936 (se kap. 3).

 22 Carl Wilhelm von Sydow till Karl Kaiser 31/12 1935. LUB, CS. Se även mina analyser i 
Garberding 2010, s. 193–209.

 23 ”Protokoll fört vid sammanträde i Uppsala 29 mars 1936 för konstituerande av en svensk 
kommitté för åstadkommande av en atlas för nordisk folkkultur.” A:55, Sigurd Erixons 
samling, Nordiska museet Stockholm (NM, X). Se även Åke Campbell till Herman 
Geijer den 1/9 1935. E I C: 7, Tjänstebrevarkivet, ISOF, Uppsala. 
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von Sydows slutsats, att de tyska rasteorierna skulle nedvärdera en 
stor del av den tyska befolkningen eftersom den då också skulle tillhöra 
en sämre ras, motsvarar även hans funderingar kring det germanska i 
brevet. Så argumenterar han i sin skrivelse till Kaiser att det germanska i 
Tyskland egentligen är överreklamerad med tanke på att det ”någorlunda 
germanska traditionsområdet” i Tyskland är ”tämligen litet”. Här argu-
menteras utifrån en geografisk och kvantitativ ståndpunkt, förmodligen 
också ett försök att komma med vetenskapliga, ”objektiva” motargument 
mot rasteorierna. 

Karl Kaiser svarade med ett utförligt brev den 5 januari 1936. Hans svar 
på von Sydows utläggningar kring rasbegreppet är följande: 

Det är t.ex. inte fallet att den  n o r d i s k a  rasen har framhållits som den 
föredömliga tyska rasen och det absoluta rasidealet. Adolf Hitler tillhör inte 
den nordiska rasen och många, många andra tyskar inte heller. Man har bara 
lyft fram den nordiska rasen eftersom man anser att med hjälp av denna 
[ras] kunna demonstrera särskilt tydligt kännetecken av en ren ras. Sedan 
har dock en rad människor uppfattat detta fel och tror att alla andra raser är 
mindre värda. Även principen av ren ras [Reinrassigkeit] har inte förkunnats i 
denna stelbenta form av den tyska staten som den ofta presenteras som. Man 
skyddar sig bara mot judarna. Kampen mot judarna är dock förståelig med 
tanke på vårt folks historia och öde. När judarna har förlorat sin maktposition 
i Tyskland är det viktigaste stridsmålet uppnått. Så långt jag vet, finns i de 
skandinaviska länderna inte samma förutsättningar beträffande judarna som 
i Tyskland.24

Här försvaras den tyska raspolitiken som något nödvändigt för att bekäm-
pa judarna i Tyskland. Det skapas också en annan innebörd för begreppet 
nordisk ras. Enligt Kaiser har von Sydow, och med honom många andra, 
”uppfattat” rasteorierna ”fel” och tolkat dem för snäva. Enligt Kaiser 
 24 Karl Kaiser till Carl Wilhelm von Sydow 5/1 1936. LUB, CS. Tyskt orig: ”Es ist z. B. 

nicht der Fall, dass die  n o r d i s c h e  Rasse als die vorbildliche deutsche Rasse und das 
unbedingte Rasseideal hingestellt worden ist. Adolf Hitler gehört nicht der nordischen 
Rasse an, und sehr, sehr viele Deutsche auch nicht. Man hat lediglich die nordische 
Rasse deshalb in den Vordergrund geschoben, weil man an ihrem Beispiel besonders gut 
die Merkmale reiner Rasse veranschaulichen zu können meinte. Dann haben allerdings 
eine Reihe von Leuten falsch gehört und gemeint, dass alle anderen Rassen minder-
wertig seien. Selbst das Prinzip der Reinrassigkeit ist aus naheliegenden Gründen von 
dem deutschen Staat nicht in der starren Form verkündet worden, als das man es oft 
hinstellt. Man schützt sich lediglich vor den Juden. Der Kampf gegen die Juden aber ist 
verständlich aus der Geschichte und dem Schicksal unseres Volkes heraus. Nachdem die 
Juden ihre Machtposition in Deutschland verloren haben, ist das wichtigste Kampfziel 
des deutschen Antisemitismus erreicht. Soweit ich weiss, treffen in den skandinavischen 
Ländern die Vorraussetzungen, die in Deutschland in Bezug auf die Juden vorgelegen 
haben, nicht zu.” 
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skapas inte alls någon hierarki mellan raserna, utan den nordiska rasen 
framställs bara som ett gott exempel för ”ren ras”. Argumentationen för-
söker han stärka i sitt brev med exempel på kända män, som enligt honom 
inte var ”arier”, men ändå gjorde stor karriär i Tyskland – för att bevisa 
att även s.k. icke-arier fick en ärlig chans i Nazityskland. Hitler förs fram 
som exempel och senare i sitt brev nämner han även upptäcktsresanden 
Sven Hedin (1865–1952) som nyligen besökt Tyskland med stor framgång. 
Så hade Hedin välkomnats mycket varmt även av ledare för NSDAP och 
Hedin skulle också ”ha tjänat mycket pengar”, fastän han inte var ”arier”. 
Kaiser argumenterar med detta exempel mot von Sydows uppfattning 
att alla judar utesluts från ett självständigt arbete, och betonar i stället 
att ”den tyska kampen mot judarna inte riktar sig generellt mot juden-
domen, utan bara mot den judendom som hade tillägnat sig outhärdligt 
inflytande och mycket makt”.25

Kaiser försöker differentiera von Sydows beskrivningar av rasteorin 
och skapar olika raskategorier. Med rättfärdigande och försvarande strate-
gier (hat lediglich, man schützt sich lediglich…) dekonstrueras von Sydows 
beskrivning av den tyska rasläran som en enhetlig och orättvis lära som 
skadar Tyskland. Antisemitismen försvaras med det tyska folkets speciella 
historia och öde och sätts i kontrast mot de skandinaviska folkens historia, 
där det enligt Kaiser inte har funnits samma ”problem”. Tysklands situa-
tion framställer han som specifik, eftersom judarna där fått mycket makt 
och inflytande. Därför har Tyskland andra ”problem” att ta hand om än 
andra nationer. Detta är en vanlig rättfärdigande och försvarande strategi, 
när talaren framställer en persons eller nations ”öde” som något specifikt 
och unikt som inte kan generaliseras – för att legitimera vissa ageranden. 
Inom den kritiska diskursanalysen benämns denna strategi som ”singula-
risering” (Wodak m.fl. 1998:83). Denna strategi, som vanligtvis används 
för att legitimera en viss utsaga eller ett visst agerande, framställer här den 
tyska raspolitiken som ett ”nödvändigt” agerande.

I citatet beskrivs judeförföljelserna som ”harmlös” och ”ofarlig” och 
politiskt nödvändig. Enligt Kaiser finns det olika kategorier av judar: de 
mäktiga och inflytelserika som skulle bekämpas och de ”vanliga judarna” 
utan någon större makt som här implicit framställs som oproblematiska. 
Kaisers uppfattning av en ”harmlös antisemitism” visar på en ganska vanlig 
diskurs i det dåtida tyska samhället: den tyska raspolitiken framställdes 
av naziregimen och i tyska medier vid denna tid som en ”rättvis” politik 
som enbart skulle drabba de mäktiga och inflytelserika och som skulle 
hjälpa utsatta och fattiga tyskar till ett bättre liv (se bl.a. Aly 2005 och 

 25 Ibid. Tyskt orig: ”… dass sich der deutsche Kampf gegen die Juden nicht gegen das 
Judentum an sich richtet sondern lediglich gegen das Judentum, das in Deutschland zu 
unerträglichem Einfluss und zu grosser Machtstellung gelangt war.”
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Wehler 2008). På så satt gav den även sken av en viss ”medmänsklighet”. 
Tolkningen kunde då bli att de judar, som tillhörde mindre inflytelserika 
grupper, inte skulle drabbas av antisemitisk politik. Implicit kan man tolka 
Kaiser då som om dessa judar inte skulle avskedas från sina jobb. ”Det står 
utom all tvivel att den tyska regeringen inte alls tänker på att utesluta alla 
judar från självständigt arbete i Tyskland”, skriver han.26 Förmodligen var 
det en uppfattning som många hade i det dåtida Tyskland och som ledde 
till att de stödde regimen och dess antisemitiska politik (jfr Aly 2005). 

Intressant är hur båda skribenterna, von Sydow och Kaiser, rör sig 
inom rasdiskurser och antisemitiska diskurser, men de får olika uttryck 
hos båda. Medan von Sydow talar om ”västjudar” som ett släkte med ”god 
ras”, vilket också här kan översättas med ”lätt assimilerbar” – vilket im-
plicit inkluderar en uppfattning om andra judar, som t.ex. östjudar som 
”sämre släkter” och ”svårare assimilerbara”, gör Kaiser inte någon skillnad 
på härkomsten, utan han skiljer i stället på judarnas politiska och ekono-
miska makt i Tyskland. Medan Kaiser talar om de ”mäktiga judarna” som 
ett allvarligt hot i Tyskland, som måste bekämpas, är dock både Kaiser och 
von Sydow överens om att ett sådant ”problem” inte existerar på samma 
sätt i Sverige. Genom att Tysklands historia och öde framställs som något 
som har framtvingats av yttre omständigheter och som ett specialfall i 
Kaisers skrivelse, kräver detta enligt Kaiser – och många andra tyskar och 
naziregimen – en hård kamp för Tysklands ”överlevnad”. Det visar också 
stridsmetaforerna i Kaisers text.

Kaiser går i sin skrivelse även in på von Sydows kritik mot vetenska-
pens förändringar i Nazityskland. Också dessa förklaras med händelserna 
i Tyskland under de senaste 20 åren och fenomen som Hermann Wirth 
bagatelliseras som ”tillfälliga brister” i en tysk vetenskap som fortfarande 
letar efter sin väg. Kaiser:

I tider av omvälvning och förnyelse, så som vi upplever dem nu, producerar 
den tyska vetenskapen ibland någonting, som bara kan förstås utifrån de 
pågående omvälvningarna och som man inte borde tillskriva någon större 
betydelse. Det är enligt min mening inga tecken på förfall, utan det är något 
som följer med i ett folk, som under de senaste 20 åren har störtats från den ena 
feberattacken till nästa. Jag har i samtal med utlänningar alltid funnit försök 
att beskriva händelserna i Tyskland med  e n  e n d a  formel, och fenomen 
som är tillfälliga, uppfattas som betydelsefulla. Som tysk måste jag svara på 
detta att det tyska folket inte har fått sitt slutgiltiga ansikte än. Processen av 
vår förnyelse är inte avslutad än.27

 26 Ibid. Tyskt orig: ”Es ist gar kein Zweifel, dass die deutsche Regierung nicht im ent-
ferntesten daran denkt, etwa alle Juden von selbstständiger Betätigung in Deutschland 
auszuschliessen.”

 27 Karl Kaiser till Carl Wilhelm von Sydow 5/1 1936. LUB, CS. Tyskt orig: ”In Zeiten des 
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Kaiser konstruerar här två olika vetenskaper: en betydelsefull vetenskap 
och en tillfällig vetenskap utan ”större betydelse”. Med rättfärdigande 
strategier och relativiserande uttryck som augenblickliche Erschütterungen, 
eine grössere Bedeutung nicht zukommt och Begleitumstände bekrivs forskare 
som Hermann Wirth som en konsekvens av omständigheterna, något, 
som helt enkelt förekommer i tider av förändring och omvälvning. Veten-
skapsmän som Wirth är inte farliga, eftersom de är övergående och inte 
viktiga för vetenskapens utveckling. Kaisers nationella hemvist som ”tysk” 
ger honom enligt egen utsaga en större förståelse för dessa händelser än 
von Sydow som ”utlänning”. Sjukdomsmetaforen das seit 20 Jahren von 
einem Fieberanfall in den andern gestürzt ist symboliserar en nation som 
fortfarande söker efter en ny identitet, vilket också påverkar vetenskapen. 
Det sägs inte vad som har utlöst feberattackerna, vilket i diskursanalytiska 
termer kan beskrivas som en ”heteronymisering”. Med det menas att en 
aktör eller en utlösande faktor inte nämns explicit och att talaren i stället 
lyfter fram omständigheternas betydelse. Ansvaret läggs i stället på struktu-
rerna (Wodak m.fl. 1998:89). De av von Sydow kritiserade förändringarna 
i vetenskapen framställs på så sätt som en produkt av omständigheterna, 
något som ingen rår över (se även Garberding 2010:201).

von Sydow var dock inte nöjd med Kaisers förklaringar. I ett brev 
4/2 1936 skrev han att ett stort problem med de av honom kritiserade 
vetenskapsmännen var, att deras publikationer lades som kurslitteratur 
i händerna på studenter. Det innebar en stor fara och den ”akademiska 
ungdomen” kunde på så sätt föras på ”villovägar”.28 Generationsfrågan är 
ett viktigt tema i det undersökta materialet och diskuteras närmare i kap. 
4 och 6. I de här analyserade breven handlar det om en kluvenhet och 
osäkerhet angående forskarens politiska och vetenskapliga agenda gente-
mot nästa akademikergeneration. Forskare som Hermann Wirth uppfat-
tades av hans samtida kollegor på olika sätt. Så menade t.ex. en annan 
tysk kollega av von Sydow, Lutz Mackensen, i ett brev till Åke Campbell 
att Wirth å ena sidan kunde vara ”inspirerande” för äldre och erfarna 
forskare, medan man skulle undvika att skicka en ung student, som ännu 

Umsturzes und der Erneuerung, wie wir sie jetzt erleben, bringt die deutsche Wissenschaft 
manchmal Dinge hervor, die nur aus den augenblicklichen Erschütterungen zu verstehen 
sind und denen eine grössere Bedeutung nicht zukommt. Es sind meiner Meinung nach 
keine Dekadenzerscheinungen, sondern Begleitumstände bei einem Volk, das seit 20 
Jahren von einem Fieberanfall in den andern gestürzt ist. Ich habe im Gespräch mit 
Ausländern immer wieder die Absicht gefunden, die Vorgänge in Deutschland auf  e i n e  
Formel zu bringen und Erscheinungen, die zufällig sind, als massgeblich aufzufassen. 
Ich muss als Deutscher darauf erwidern, dass das deutsche Volk heute noch nicht sein 
endgültiges Gesicht gewonnen hat. Der Prozess unserer Neugestaltung ist noch nicht 
abgeschlossen.”

 28 Carl Wilhelm von Sydow till Karl Kaiser 4/2 1936. LUB, CS.
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inte var ”självständig i metod och kritik”, till Wirth.29 von Sydow såg 
en stor fara med att låta akademiker, som han själv kategoriserade som 
”dekadenta”, påverka den unga forskargenerationen och varnade Kaiser 
för en negativ påverkan av den akademiska ungdomen som i stället för 
vetenskap skolades in i nazistisk ideologi.30 I brevet för han också fram en 
intressant förklaring till problemen i 1930-talets Tyskland. Så menar han 
att ett skäl för problemen i Tyskland skulle kunna vara att en forskargene-
ration saknades, nämligen de som hade stupat under första världskriget. 
Bland dem fanns flera av honom mycket uppskattade forskare. Eftersom 
denna generation saknades, kunde den unga generationen fara fram med 
sina spekulationer utan att ifrågasättas och det var också därför Tyskland 
inte hade åstadkommit en nödvändig förnyelse.31 Det kan här inte disku-
teras om denna teori stämmer, men i den nutida tyska forskningen har 
man kommit fram till att generationsfrågan var mycket betydelsefull för 
etableringen och spridningen av nazismen. Så talas det t.ex. om ”maktö-
vertagande som en generationskonflikt” (Grüttner 2002:339–353).

I von Sydows brevsamling finns tyvärr inget svar från Kaiser på von 
Sydows brev från den 4/2 1936. I den följande korrespondensen fortsattes 
inte diskussionen av dessa frågor. Förmodligen beror detta på att de två 
möttes i april 1936 i Berlin (se kap. 4) och då utredde de kanske dessa 
frågor muntligt i stället.

Jag har analyserat denna korrespondens här mer ingående eftersom 
den ger en djupare insyn i hur von Sydow och några av hans kollegor 
funderade kring kontakterna med Nazityskland och vilken roll olika tolk-
ningar av relationen mellan vetenskap och politik och av rasbegreppet 
spelade i dessa sammanhang. von Sydow representerar här ett perspektiv 
som präglas av en viss ”kluvenhet” inför dessa kontakter: å ena sidan ville 
han fortsätta ett redan väl etablerat samarbete med den tyska vetenskapen, 
å andra sidan var han tveksam inför den ökande politiseringen av veten-
skapen genom naziregimens politik. 

2.3. Sigurd Erixon och  
hederspromotionen i Heidelberg

I juni 1936 hade Sigurd Erixon ett ”bekymmer”: universitetet i Heidelberg 
ville utnämna honom till hedersdoktor samtidigt som han var inbjuden 
till en vetenskaplig kongress i Lübeck. Erixon skrev i ett brev till den tyske 
kollegan Konrad Hahm i Berlin: 

 29 Lutz Mackensen till Åke Campbell 21/4 1937. ISOF, ÅCS, ULMA 37510, vol. 28.
 30 Carl Wilhelm von Sydow till Karl Kaiser 4/2 1936. LUB, CS.
 31 Ibid.
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Jag känner mig självklart väldigt hedrad och känner mig inte riktig värdig 
detta, men är förstås tacksam, eftersom däri ligger en stor uppskattning av 
både mitt vetenskapliga arbete och av min person.32 

Det var Hahm som hade föreslagit Erixon till hedersdoktor i Heidelberg. 
Hahm och Erixon var inte bara kollegor, utan även vänner. De hade sedan 
en längre tid samarbetat i sina studier om materiell kultur och inom den 
tyska folkkonstkommissionen (Deutsche Volkskunstkommission).33 Att 
Erixon hade stor respekt för sin kollega, visade sig dessutom 1935 när 
han försökte få med honom som tysk representant till IAFE (se kap. 4), 
något som dock inte blev någonting av.34 Hahm hade föreslagit Erixon till 
hedersdoktor i Heidelberg för att lyfta fram Erixons akademiska gärning 
och person och för att hedra ”hela den svenska folkvetenskapen”: 

Har universitetet i Heidelberg redan skrivit till dig? Jag antar ur ditt telegram 
att så är fallet, jag själv vet inte om mitt förslag att göra dig till hedersdoktor 
varit framgångsrikt. Om det har blivit så, så glädjer det mig att en sådan fin 
karl som du och hela den svenska folkvetenskapen (Volkswissenschaft), som 
vi har lärt oss så mycket av, därmed får en hedersbetygelse.35

Citatet är bara ett exempel bland många som visar vilket högt anseende 
den svenska folklivsforskningen hade i Tyskland. Erixons problem var 
dock att han redan hade lovat att delta i en kongress i Lübeck samma 
tid som ceremonin i Heidelberg skulle äga rum (se kap. 3). Heidelbergs 
universitet hade detta år 550-årsjubileum som skulle firas stort. Som sagt 
hade Erixon förbindelser till några kollegor vid Heidelbergs universitet, 
som Eugen Fehrle och Wilhelm Fraenger. Eftersom Erixon redan hade 
lovat att hålla i en session och ett föredrag vid Lübeckkongressen var det 
svårt för honom att ändra planerna. Hahm hade några dagar tidigare 
skrivit till Erixon att denne borde prioritera Heidelberg: 

Om du inte kan dansa på båda bröllopen, så är det bättre att du tar emot 
doktorshatten i Heidelberg och tackar nej till Lübeck med hänvisning till 

 32 Sigurd Erixon till Konrad Hahm 11/6 1936. Vol. 8:76, NM, X. Erixon skrev på tyska 
till Hahm. Tyskt orig: ”Ich bin selbstverständlich sehr geschmeichelt und fühle mich 
unwürdig aber muss doch dankbar sein, weil darin eine grosse Aufschätzung [sic] sowohl 
meiner Wissenschaft als von mir selbst [liegt].”

 33 Se bl.a. korrespondens mellan Konrad Hahm och Sigurd Erixon. LIS, X.
 34 Åke Campbell till Lutz Mackensen 3/12 1935. ISOF, ÅCS, ULMA 37510, vol. 85.
 35 Konrad Hahm till Sigurd Erixon 8/6 1936. NM, X. Tyskt orig: ”Hat die Universität 

Heidelberg dir schon geschrieben? Ich [muss] es aus deinem Telegramm annehmen, ich 
selbst weiss nicht, ob mein Vorschlag, dich zum Ehrendoktor zu machen, Erfolg gehabt 
hat. Wenn das so ist, so freut es mich, dass ein feiner Kerl wie du und die ganze schwe-
dische Volkswissenschaft, von der wir soviel gelernt haben, damit eine Ehrenbezeugung 
erhalten.”
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denna klädsel. Nordiska sällskapet vill då säkert med ännu större glädje höra 
dig tala nästa år.36

Erixon valde dock slutligen Lübeckkongressen som studeras mer ingående 
i nästa kapitel. Detta avsnitt fokuserar hederspromotionerna vid 550-års-
jubileet vid Heidelbergs universitet som ett exempel på en ceremoni där 
olika tolkningar av förhållandet mellan vetenskap och politik inom en 
internationell kontext blir särskilt tydliga. Detta jubileum, då Tysklands 
äldsta universitet inbjöd gäster från hela världen omgavs av debatter i 
flera länder, huruvida man skulle delta eller ej och hur man skulle förhålla 
sig till den nazityska vetenskapen. Framför denna kontext är det intres-
sant att se närmare på hur en framstående svensk folklivsforskare som 
Sigurd Erixon positionerades av tyska vetenskapsmän och politiker och 
vilken funktion som tillskrevs honom i den politiska propagandan. Det 
är även intressant att se närmare på hur han placerades bland de övriga 
kandidaterna som skulle hedras. Vilka diskurser om vetenskap och politik 
aktualiserades i samband med hederspromotionerna av de olika aktörerna 
och institutionerna?

Material i Heidelbergs universitetsarkiv visar på intensiva förberedel-
ser av 550-årsjubileet och hederspromotionerna. Naziregimen planerade 
tillsammans med de ansvariga vid universitetet att göra jubileet till en 
storartad uppvisning av den ”framgångsrika vetenskapen” i Tyskland 
efter 1933.37 Här var det viktigt att även från utlandet bjuda in de ”rätta” 
representanterna och att hedra ”de rätta” personerna. Sigurd Erixon 
befann sig på förslagslistan bland en stor blandning av personer. Här 
fanns politiker, akademiker, tonsättare och författare. På förslagslistan 
för Sverige fanns vid sidan om Erixon Erik Wellander (professor i tyska 
vid Stockholms högskola), Henrik Gunnar Lundegårdh (professor vid 
Lantbruksuniversitetet i Uppsala), Johnny Roosval (professor i konsthis-
toria vid Stockholms högskola), Ludwig Stavenow (professor emeritus i 
historia vid Uppsala universitet), Axel Kock (professor i nordiska språk 
vid Lunds universitet), Hermann Lundborg (rasforskare och tidigare chef 
för Rasbiologiska institutet i Uppsala), Verner von Heidenstam (förfat-
tare) och Bengt Berg (författare). Övriga nordbor, som diskuterades, var 
Gunnar Gunnarson (dansk författare bosatt på Island), Ejnar Munksgaad 
(dansk förläggare), Knut Hamsun (norsk författare), Antti Tulenheimo 
(finsk politiker), Gustaf Komppa (finsk professor i kemi) och Jean Sibelius 

 36 Konrad Hahm till Sigurd Erixon 8/6 1936. NM, X. Tyskt orig: ”Wenn du nicht auf beiden 
Hochzeiten tanzen kannst, so ist es besser, du lässt dir in Heidelberg den Doktorhut 
aufbürden, und sagst in Lübeck mit Hinweis auf dieses Kleidungsstück ab. Die nordische 
Gesellschaft wird dich dann im nächsten Jahr mit noch grösserer Freude sprechen lassen.”

 37 Se bl.a. B-1523/4, 1935–1936: 550-Jahr-Feier, Ehrenpromotionen, Allgemeiner Schrift-
wechsel. UH.



98 

(finsk tonsättare).38 Av diskussionerna mellan universitetet, naziregimen 
och de tyska legationerna i de olika länderna om de föreslagna personerna 
framgår tydligt, vilka kriterier som man utgick ifrån i sina urval av dem 
som slutligen skulle bjudas in till hederspromotionerna:

1. Det vetenskapliga anseendet i hemlandet.
2. Kontakter till den tyska vetenskapen och nyttan av forskarens veten-

skapliga produktion för den tyska vetenskapen.
3. Den politiska inställningen gentemot Nazityskland.
4. Den politiska nyttan av utnämningen (t.ex. ansågs en professor 

emeritus vara mindre ”användbar” i den tyska vetenskapen än en 
akademiker fortfarande verksam vid ett universitet).

5. Som en tydlig fördel sågs om forskaren också var politiskt aktiv och 
då i en riktning som överensstämde med naziregimens politiska mål. 
T.ex. definierades som särskilt värdefullt om akademikern/politikern 
hade arbetat aktivt mot kommunismen i sitt hemland.39

Så sågs t.ex. den kinesiske historikern och politikern Wang Jingwei (1881–
1944) som en ideal kandidat för Kina. Han var historiker och beskrivs 
i materialet om hederspromotionerna som en ”begeistrad” revolutionär 
och aktiv fascist som bl.a. vägrade dyka upp som kinesisk delegat på 
Versaillekonferensen. Vid ett ”revolverattentat” i Nanking 1935 blev Wei 
svårt skadad och fick lämna regeringen på grund av sin skada. 1936 vilade 
han upp sig i Bad Nauheim i Tyskland.40 Förutom att Jingwei beskrivs 
som fascist, kunde han också positioneras som ”hjälte” och ”offer” för sin 
politiska övertygelse. Samtidigt var han en erkänd forskare i hemlandet 
och hade goda kontakter till Europa och speciellt till Tyskland. 

Sigurd Erixons utnämning till hedersdoktor var på inget sätt självklart. 
Hahms förslag av Erixon finns tyvärr inte med i arkivet, men den filoso-
fiska fakultetens motivering lyfter framför allt fram Erixons insats inom 
museivärlden: 

 38 ”Överblick över hederspromotionerna vid den Filosofiska fakulteten vid Heidelbergs 
universitet.” (Übersicht über Ehrenpromotionen an der Phil. Fak. der Universität Heidel-
berg). Generalitz-Würden, Verleihung der Ehrendoktorwürde an ausländische Gelehrte 
anlässlich der 550-Jahrfeier der Universität 1936, B-1523/7a, Fasc. I, 1936, III, 1, Nr. 95; 
B-1523/5, X, 1, Nr. 139b: 550-Jahr-Feier, Ehrenpromotionen, Vorschläge der Fakultäten 
1935–1936, UH.

 39 Generalitz-Würden, Verleihung der Ehrendoktorwürde an ausländische Gelehrte anläss-
lich der 550-Jahrfeier der Universität 1936, B-1523/7a, Fasc. I, 1936, III, 1, Nr. 95. UH.

 40 ”Anteckningar beträffande minister Wang-Ching Wei.” Generalitz-Würden, Verleihung 
der Ehrendoktorwürde an ausländische Gelehrte anlässlich der 550-Jahrfeier der Univer-
sität 1936, B-1523/7a, Fasc. I, 1936, III, 1, Nr. 95. UH.
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Prof. dr. Sigurd  E r i x o n, Stockholm. Erixon är efterföljare till prof. Hazelius, 
friluftsmuseet Skansens grundare. Han anses vara en utmärkt folklivsforskare. 
För inte så länge sedan har han varit i Tyskland på inbjudan av riksminister 
Darre för att här studera det germanska timmerhusbygget. Det är ju alltmänt 
känt att de etnologiska arbetena, och särskilt de bondevetenskapliga, som ge-
nomförs vid det av Erixon ledda Nordiska museet, utan tvekan är föredömliga.41

Genom att positioneras som direkt efterföljare till Hazelius kopplas Er-
ixon samman med Friluftsmuseets uppkomst, något som man hade stor 
respekt för, inte bara i Tyskland, utan även i många andra europeiska 
länder. Men denna beskrivning visar samtidigt att tyska akademiker och 
politiker inte alltid var särskilt väl insatta i svenska akademiska förhål-
landen.

Men av citatet framgår också att Erixon var väl känd i Tyskland och 
hade ett gott rykte. Här lyfts speciellt fram Erixons och Nordiska museets 
forskning om ”bondekulturen”, något som naturligtvis föll i god jord i det 
dåtida Tyskland och rimmade väl med nazistisk politik. Erixon beskrivs 
som en engagerad forskare som också har personliga kontakter till nazire-
gimen som redan tidigare hade bjudit in honom till Tyskland.

När utländska gäster skulle bjudas in till Tyskland, var naziregimens 
praxis att kontrollera deras professionalitet inom sitt område, deras in-
ställning gentemot Tyskland, deras ”rastillhörighet” och politiska åsikter. 
Detta skedde med hjälp av informatörer i det aktuella landet som rap-
porterade till den tyska legationen i Stockholm som i sin tur informerade 
Utrikesministeriet i Berlin. Ministeriets tjänstemän rapporterade därefter 
till naziregimen som slutligen lämnade sitt omdöme till den institu-
tion som ville bjuda in den utländska gästen (se närmare i Garberding 
2007:56–57; Almgren 2001:316ff.). Denna procedur krävde att man i god 
tid förberedde inbjudningar eftersom det kunde ta flera månader innan 
en utländsk gäst godkändes av regimen. I Erixons fall bedömde den filoso-
fiska fakulteten vid Heidelbergs universitet honom som en god kandidat, 
medan man var tveksam på den tyska legationen i Stockholm. Så skrev 
prins Viktor zu Wied på den tyska legationen några månader senare till 
Utrikesministeriet i Berlin om Erixon:

 41 Filosofiska fakultetens dekan, Güntert, till rektorn för Heidelbergs universitet den 29/10 
1935. B-1523/5, X, 1, Nr. 139b: 550-Jahr-Feier, Ehrenpromotionen, Vorschläge der Fakul-
täten 1935–1936. Tyskt orig: ”Prof. Dr. Sigurd  E r i x o n, Stockholm. Erixon ist der 
Nachfolger von Prof. Hazelius, dem Gründer des Freilichtmuseums Skansen. Er gilt als 
ausgezeichneter volkskundlicher Forscher. Vor kurzem ist er auf Einladung von Reichs-
minister Darre nach Deutschland gekommen, um hier den germanischen Blockholzbau 
zu studieren. Es ist ja bekannt, dass die volkskundlichen Arbeiten und besonders die 
bauernkundlichen, die an dem vom Erixon geleiteten Nordiska Museet geleistet werden, 
schlechthin vorbildlich sind.”
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Sigurd Erixon, född 1888, fil dr, professor i nordisk och jämförande folkloristik 
[sic] vid Nordiska museet i Stockholm (den enda professuren av detta slag) 
anses vara en seriös forskare med gott rykte i Sverige. Men hans arbeten handlar 
mer specifikt om skandinaviska teman; när det gäller hans humanistiska upp-
fattning av sitt område borde docent v. Sydow vara honom överlägsen. Hans 
[Erixons] utnämning till hedersdoktor kan godkännas, men Erixon har i det 
offentliga livet under de senaste åren inte tagit position för Tyskland; i stället 
har han kontakt med tyska vetenskapliga kretsar. Det rekommenderas att ge 
professor Johnny Roosval (jämför nr 6) hederspromotionen före professor 
Erixon; mindre fördelaktigt verkar det att utnämna båda till hedersdoktorer.42 

Problemet med utnämningen av hedersdoktorerna blir tydligt i detta 
citat. Skulle man prioritera en forskares goda rykte i hemlandet före hans 
engagemang för Tyskland? Vad var bäst för den nazistiska propagandan? 
Återigen framkommer den bristfälliga kunskapen om den svenska ve-
tenskapen när Erixon benämns som folklorist i stället för folklivsfors-
kare. Förmodligen kände Wied Erixon inte personligen och fick lita på 
omdömet av sina informatörer. I detta fall kunde dock positioneringen 
som folklorist vara en fördel eftersom folkloristiken fick en framstående 
plats i Nazityskland, då denna betraktades som en mer ”andligt” inriktade 
forskning som lättare kunde anammas till nazistisk ideologi än forskning 
om materiell kultur (se bl.a. Jacobeit 1965). I Wieds utlåtande avvägs två 
argumentationer mot varandra, vilket också benämns ”genus deliberati-
vum” i retoriken: å ena sidan finns argument som talar för Erixon som en 
lämplig kandidat, å andra sidan finns andra akademiker som passar bättre. 
Vetenskapligt sett beskrivs Erixon som både lämpligt och olämpligt: man 
kan inte bortse från hans goda vetenskapliga rykte, men han har forskat 
för lite om för Tyskland relevanta teman. Intressant är Wieds bedömning 
av Erixons ”humanistiska uppfattning av sitt område” (geisteswissenschaft-
liche Auffassung seines Gebietes) som snarare diskvalificerar honom – till 
fördel av von Sydow. Det är en vag utsaga som inte förklaras närmare. 

 42 V. Wied, Tyska legationen i Stockholm till Utrikesministeriet i Berlin den 22/4 1936. B-
1523/7a, Fasc. I, 1936, III, 1, Nr. 95: Generalitz-Würden, Verleihung der Ehrendoktorwürde 
an ausländische Gelehrte anlässlich der 550-Jahrfeier der Universität 1936, UH. Tyskt orig: 
”Sigurd Erixon, geb. 1888, fil. dr., Professor für nordische und vergleichende Folkloristik 
am Nordischen Museum in Stockholm (einzige Professur dieser Art) gilt als gewissenhafter 
Forscher mit anerkanntem Ruf in Schweden. Seine Arbeit betreffen allerdings mehr spezi-
ell skandinavische Themata; an geisteswissenschaftlicher Auffassung seines Gebietes dürfte 
ihm Dozent v. Sydow in Lund überlegen sein. Seine Ernennung zum Ehrendoktor lässt 
sich befürworten, doch ist Erixon im öffentlichen Leben der letzten Jahre nicht öffentlich 
für Deutschland eingetreten; dagegen hat er mit deutschen Fachkreisen Fühlung. Wofern 
jedoch die Möglichkeit besteht, Professor Johnny Roosval (vergleiche Nr. 6) den Ehren-
doktor zu verleihen, wird dieser vor Professor Erixon empfohlen; wenig günstig scheint es, 
beiden den Ehrendoktor zu verleihen.” [Understrykn. i orig.]
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En möjlig tolkning skulle här kunna vara att Erixons uppfattning av sitt 
forskningsområde sågs som alltför ”objektivt” och ”materialistiskt” av 
nazisterna och att Wied kanske saknade ideologiska diskussioner i Erixons 
arbeten. von Sydows namn förekommer också i samband med heders-
promotionerna, men han blev aldrig officiellt föreslagen och diskuterad. 
Men vad skilde då Erixon von Johnny Roosval som föredrogs av Wied? 

Roosval var professor i nordisk och jämförande konsthistoria vid Stock-
holms högskola. Precis som Erixon hade även han ett gott rykte i den svenska 
vetenskapen, enligt Wied. Som fördelarna gentemot Erixon lyfte Wied fram 
att Roosval hade studerat en längre tid vid universitetet i Berlin och hade 
sedan dess kontinuerlig kontakt med den tyska vetenskapen. Dessutom 
hade Roosval forskat mycket om Gotland (för nazisterna naturligtvis en 
intressant plats) och enligt Wied var denne ”mycket äldre än Erixon” och 
hade nått betydligt längre i sin vetenskapliga karriär än Erixon.43

Tyvärr framgår inte av materialet varför Erixon slutligen ”vann” mot 
Roosval. Slutligen valdes Erixon, von Heidenstam, Wellander och Lund-
borg till svenska hedersdoktorer och alla accepterade också utnämning-
en.44 Erixons val motiverades i diplomet: ”[Heidelbergs universitet] ärar 
honom som en kännare av germansk-nordisk folklivsforskning och som 
en föredömlig ledare för folk- och livsnära museiarbete.”45 Här lyfts sär-
skilt hans insats som museiman fram, vilket också kan bero på att Hahm, 
som föreslagit honom, själv var ledare för Museet för tysk folklivsforsk-
ning (Museum für deutsche Volkskunde) i Berlin. Jämför man denna 
motivering med dem av andra hedersdoktorer så blir tydligt att Erixon 
inte beskrevs som ”en varm vän till det tyska folket”, som exempelvis 
Gunnar Gunnarson, eller som en ”förstående vän av det tyska folket” som 
von Heidenstam och Wellander. Hermann Lundborgs val motiverades 
med att universitetet ärade honom som ”en av Europas mest kreativa 
rasforskare och arvbiolog”.46 I motiveringen nämndes även att Lundborg 
själv hade studerat vid universitetet.

 43 V. Wied, Tyska legationen i Stockholm till Utrikesministeriet i Berlin 22/4 1936. B-1523/7a, 
Fasc. I, 1936, III, 1, Nr. 95: Generalitz-Würden, Verleihung der Ehrendoktorwürde an 
ausländische Gelehrte anlässlich der 550-Jahrfeier der Universität 1936, UH.

 44 ”Ehrenpromotionen 1936, auch mit Anlass der 550-Jahrfeier”. B-1523/7a, Fasc. I, 1936, 
III, 1, Nr. 95: Generalitz-Würden, Verleihung der Ehrendoktorwürde an ausländische 
Gelehrte anlässlich der 550-Jahrfeier der Universität 1936, UH.

 45 ”Ehrenpromotionen”, Philosophische Fakultät, Dekan: Dr. Hermann Güntert. B-1523/76, 
Fasc. II, 1936–1938, III, 1, Nr. 95: Verleihung der Ehrendoktorwürde an ausländische 
Gelehrte u.a. anläβlich der 550-Jahrfeier der Universität 1936, UH. Tyskt orig: ”Sie [die 
Universität Heidelberg] ehrt in ihm den Kenner germanisch-nordischer Volkskunde und 
den Leiter vorbildlicher, volks- und lebensnaher Museumsarbeit.”

 46 B-1523/6, III, I, Nr. 94, 550-Jahr-Feier, Ehrenpromotionen, 1936–1937. Tyskt orig: ”Sie 
ehrt in ihrem ehemaligen Schüler einen der schöpferisten Rassenforscher und Erbbiolo-
gen Europas”.
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I Erixons fall betonades alltså hans insatser för det ”germansk-nordiska” 
och hans museiarbete. Denna bedömning liknar den om Jean Sibelius, 
där man poängterade dennes tonsättargärning: ”[Heidelbergs universitet] 
ärar honom som en skapare och gammal mästare av finsk musik som 
förkunnar sitt folks mythos i oförgängliga tondiktningar.”47 Gemensamt 
för både Erixon och Sibelius är dock att det poängteras deras viktiga insats 
för sitt eget folk: Erixon genom ”folk- och livsnära museiarbete” och Si-
belius genom att ”förkunna sitt folks mythos”. Deras ”närhet till sitt folk” 
kvalificerade de till titeln och rimmade väl med nazistisk ideologi, fastän 
universitetet valde att inte uttryckligen beskriva dem som ”tyskvänner”. 
När utnämnarna var osäkra på den föreslagna personens inställning till 
Nazityskland eller om personen kom från ett land som var känd för sin 
kritik mot Nazityskland, gällde det att formulera sig särskilt diplomatiskt. 
Ett exempel på det är den amerikanske hedersdoktorn prof. Kirsopp Lake 
som beskrevs i motiveringen som en ”vän av tysk kultur”.48 Universitetet i 
Heidelberg hade haft bekymmer med USA och Storbritannien eftersom i 
dessa länder fanns en majoritet kritiska akademiker som avrådde sina in-
stitutioner att överhuvudtaget sända någon representant till universitetets 
jubileum. Jag återkommer till detta nedan. Men de olika beskrivningarna 
av hedersdoktorernas förhållande till Tyskland kan tolkas som uttryck 
för stämningen i de olika länderna och hur inställningen hos de enskilda 
utnämnda personerna uppfattades av universitetet och naziregimen (som 
åstadkom dessa formuleringar i ett samarbete med legationerna i det 
respektive landet). I motiveringsbeskrivningarna gällde det att agera dip-
lomatiskt för att inte stöta sig med andra nationer – ett viktigt syfte med 
utnämningarna var ju att öka sympatierna för Nazityskland. Beskrivning-
arna av Jean Sibelius och Sigurd Erixon kan i denna kontext tolkas som 
något som pekar på en osäkerhet om hur dessa två personer förhöll sig 
mot Nazityskland och det kan även spegla stämningen i deras hemländer. 
Jean Sibelius har t.ex. beskrivits i den tyska forskningen som en person 
som visserligen hade goda kontakter med tyska kollegor och som hyllades 
i det tyska musiklivet redan långt före nazisternas maktövertagande; efter 
1933 framställs han däremot som passiv och avvaktande – samtidigt som 
han också lät sig användas i nazistisk propaganda (se bl.a. Gleiβner 2002).

När det gäller motiveringen av Erixons utnämning, visar den också på 
de dåtida svenska diskussionerna om Nazityskland och inbjudningarna 

 47 ”Ehrenpromotionen”, Philosophische Fakultät, Dekan: Dr. Hermann Güntert. B-1523/76, 
Fasc. II, 1936 –1938, III, 1, Nr. 95: Verleihung der Ehrendoktorwürde an ausländische 
Gelehrte u.a. anläβlich der 550-Jahrfeier der Universität 1936, UH. Tyskt orig: ”Sie [die 
Universität Heidelberg] ehrt in ihm den Schöpfer und Altmeister finnischer Musik, der 
den Mythos seines Volkes in unvergänglichen Tondichtungen verkündet.”

 48 Ibid. Kirsopp Lake (1872–1946): engelsk professor i teologi och Nya testamentet.
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till Heidelbergs 550-årsjubileum; i Sverige var det inte alls självklart att 
svenska forskare skulle delta. Historikern Sverker Oredsson har visat mer 
ingående hur debatten gick i Sverige under våren 1936. Å ena sidan fanns 
förespråkarna som argumenterade att det borde vara självklart att delta i 
Heidelbergs universitetsjubileum. De ansåg att det skulle vara ”ohövligt” 
att tacka nej till en inbjudan från Tysklands äldsta universitet ”till vilket 
svensk vetenskap och kultur står i den största tacksamhetsskuld”. Ett 
argument var dessutom att Sverige inte hade som uppgift i världen att 
”från toppen av rättfärdighetens tinnar mästra än den ena än den andra 
av Europas stormakter” (Oredsson 1996:39–40). Ett deltagande motive-
rades dels med en stor respekt för den tyska vetenskapen och dels med en 
kontinuitet i det vetenskapliga samarbetet med Heidelbergs universitet 
som hade påbörjats långt innan nazisterna kom till makten. Samtidigt 
artikulerades en moralisk diskurs när det diskuterades huruvida Sverige 
som ett litet land i Europa hade rätt att bedöma andra nationers politiska 
agenda – dessutom sådana nationer som vid denna tid ansågs ha stort 
inflytande över Europas framtid. Oredssons undersökning av den svenska 
opinonen om Heidelbergs universitetsjubileum visar också att kritikerna 
verkade dominera. Oredsson refererar till en fråga som tidningen Arbetet 
under våren 1936 ställde till ett antal akademiker i Lund om huruvida de 
ansåg att man skulle delta i Heidelbergjubileet eller inte. Enligt honom 
lyftes här framför allt socialdemokratiska och vänsterliberala röster fram 
p.g.a. tidningens politiska färg. Kritikerna menade att man skulle bojkotta 
jubileet för att visa att man inte godtog ”diktaturregimens kulturpolitik” 
och för att protestera mot de talrika avskedanden som nyligen hade skett 
vid just detta universitet (Oredsson 1996:38–40). Här refererade flera 
talare även till den kritiska hållningen av flera brittiska universitet, bl.a. 
London och Birmingham som hade tackat nej till inbjudan som en pro-
test mot att universitetet i Heidelberg sedan 1933 hade avskedat 44 av sina 
lärare på grund av deras ”ras” eller politiska eller religiösa åsikter. Men det 
fanns även röster som menade att just därför skulle man delta – för att 
motverka förtrycket och för att stödja de förtryckta (Oredsson 1996:38). 
Jag återger denna debatt mer ingående för att visa vilken komplex bild 
som fanns i Sverige vid denna tid angående förhållningssätten gentemot 
Nazityskland. Mitt bland dessa röster befann sig även folklivsforskarna. 
Mina diskussioner i de föregående kapitlena visar att även de var osäkra 
på hur man skulle förhålla sig till händelserna i Tyskland. Här är det 
intressant att iaktta att Erixon kände sig hedrad av sin hedersdoktorstitel 
och tog emot den, men ändå prioriterade en vetenskaplig kongress före 
mottagandet av hedersdoktorshatten i Heidelberg. I den inledningsvis 
omnämnda skrivelsen till Hahm uttrycker Erixon i första hand praktiska 
bekymmer: han vet inte vilken tillställning han skulle välja och beskriver 
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som problem att han redan har lovat att ställa upp i Lübeck. Men det är 
förstås också möjligt att Erixon kanske inte ville riskera att kritiseras för ett 
eventuellt deltagande i Heidelberg efter debatten i den svenska pressen. 
Han tackade dock ja till titeln och fick ta emot sitt diplom på den tyska 
legationen i Stockholm i en ”festlig ceremoni”, vilket hade rekommende-
rats som en klok propagandastrategi av utrikesministeriet i Berlin.49 Men 
Erixons egna perspektiv kan här tyvärr inte belysas närmare eftersom jag 
inte har kunnat hitta några utsagor från Erixon själv angående hederspro-
motionerna i Heidelberg. 

Erik Wellander, den förste professorn i tyska vid Stockholms högskola 
1929 och hedersdoktor samtidigt som Erixon i Heidelberg, skrev efter 
hemkomsten en positiv färgad artikel om Heidelbergsjubileet i Svenska 
Dagbladet. Denna artikel gladde den tyska legationen i Stockholm som 
rapporterade den till naziregimen (Almgren 2005:91–93).50 Publiceringen 
av Wellanders artikel i en av Sveriges största dagstidningar visar hur 
det fanns både protest mot och beundran för händelserna i den tyska 
vetenskapen. I Wellanders fall framkommer dessutom en svensk ”tack-
samhetsskuld” gentemot Tyskland. Så hade nämligen professuren i tyska 
i Stockholm inrättats med tyskt ekonomiskt stöd och förhoppningen var 
från både svensk och tysk sida att med hjälp av denna professur kunna 
fördjupa de svensk-tyska kontakterna (Almgren 2005:91).

Naziregimen försökte under hela 1930-talet att vända opinionen i Sve-
rige till sin fördel. Ett sätt var att försöka sprida positiv propaganda, dels 
genom att lyfta fram Tysklands förtjänster på olika områden, dels genom 
att uppmärksamma svenska forskare, konstnärer, författare, tonsättare 
och andra, bl.a. genom att bjuda in dem till Tyskland och genom att 
dela ut hedersbetygelser av olika slag (se bl.a. Åkerlund 2010; Garberding 
2007; Almgren 2005). Framför denna bakgrund kan motiveringen av 
Sigurd Erixon till hedersdoktor förstås som en propagandastrategi som 
skulle leda till en mer positiv opinion gentemot Tyskland i den svenska 
forskar- och kulturvärlden. Men en blick i svenska dagstidningar från ti-
den efter jubileet låter betvivla att denna strategi var särskilt framgångsrik. 
De här undersökta svenska dagstidningarna innehöll enbart korta notiser 
om Heidelbergjubileet. De fyra svenska hedersdoktorerna och motive-
ringarna till deras utnämning återgavs för det mesta utan kommentar. 
Ett undantag var här Stockholms-Tidningen, som utöver en redogörelse för 
motiveringarna, kommenterade händelsen på följande sätt: 

 49 Tyska legationen Stockholm, gez. Meynen, till AA 7/10 1936; AA 28/12 1936. B-1523/76, 
Fasc. II, 1936 –1938, III, 1, Nr. 95: Verleihung der Ehrendoktorwürde an ausländische 
Gelehrte u.a. anläβlich der 550-Jahrfeier der Universität 1936; Übersicht über Ehrenpro-
motionen an der Phil. Fak. der Universität Heidelberg. UH.

 50 Erik Wellander: ”Universitetsjubileet i Heidelberg”. Svenska Dagbladet 31/7 1936.
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I övrigt har man i påfallande hög grad förlänat rasbiologer från alla länder 
doktorsgraden. Italien har fått särskilt många doktorshattar. Många amerika-
nare har kommit i åtanke, ävenså en del sydamerikaner. I ministerpresidenten 
Ismet Inönü har man hedrat det auktoritära Turkiet. Man har inte glömt 
förkämpar för den folktyska tanken här och var utom Tyskland. Japaner och 
kineser äro med på listan, men däremot inga engelsmän och inga fransmän, 
naturligtvis heller inga ryssar.51

Kopplar man citatet till den tidigare omnämnda debatten i den svenska 
offentligheten, så blir det tydligt hur laddad denna händelse var. Utnäm-
ningen av de fyra svenska hedersdoktorerna – som också hade tackat 
ja till utmärkelsen – kunde å ena sidan tolkas som en ära för Sverige, 
när Tysklands äldsta universitet utsåg svenska forskare och författare till 
sina hedersdoktorer. Å andra sidan uppfattades Heidelbergs universitet i 
svensk opinion 1936 också som nazistiskt influerat och avskedanden av 
judiska akademiker från universitetet var väl känt i Sverige. Nu gällde det 
att kunna beskriva de svenska hedersdoktorerna som nationellt framstå-
ende och som en ära för svensk vetenskap samtidigt som man undvek att 
befläcka dem med nazismen. En lösning för framställningen av händelsen 
blev då att lyfta fram de utnämnda doktorerna med namn och motivering 
men utan någon kommentar. Samtidigt präglas själva citatet ur Svenska 
Dagbladet av en nedtoning av agensen när den politiska kontexten kom-
mer på tal. Här används ofta substantivet man och passivkonstruktioner. 
Efter beskrivningarna av de svenska hedersdoktorerna och motivering-
arna till deras utnämning följer det citerade stycket som inleds med: ”I 
övrigt har man i påfallande hög grad förlänat rasbiologer från alla länder 
doktorsgraden”. Här skapas en distans mellan de svenska doktorerna 
och den i Nazityskland dominerande rasistiska diskursen. I artikeln går 
författaren sedan närmare in på vilka länder som gynnas av universitetet 
och genom att beskriva dessa som rasbiologiskt påverkade – med Italien 
som exempel – hålls de svenska akademierna utanför denna diskurs. I 
citatet kategoriseras olika nationer utfrån deras sympatier för Tyskland, 
där det framgår att sådana har belönats med hedersdoktorer som står 
på Tysklands sida, medan Tysklandkritiska stater och Tysklands fiender 
förblev utan hedersdoktorer. 

I Erixons fall kan den nazistiska propagandan beskrivas som både 
lyckad och misslyckad. Lyckad, eftersom Erixon tog emot hederdoktors-
titeln och kände sig hedrad; misslyckad eftersom Erixon ändå valde bort 
deltagandet i Heidelberg – och eftersom hans utmärkelse förmodligen 
inte bidrog till att öka sympatierna för Nazityskland bland svenska folk-
livsforskare och museimän.

 51 ”Fyra svenska hederdoktorer i Heidelberg”. Stockholms-Tidningen 1/7 1936.
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Som sagt har jag inte kunnat hitta några kommentarer angående 
hederspromotionerna från Erixon själv. Överhuvudtaget finns i det un-
dersökta materialet inga tydliga utsagor från Erixon om vad han ansåg om 
politiseringen av sitt ämne i Nazityskland och om nazismens raspolitik. 
De flesta positioneringarna av honom sker genom hans forskarkollegor 
(se kap. 2.2 och 3). I mina samtal med svenska etnologer, som har träffat 
Erixon, har framkommit att denne föredrog att lyfta sina politiska åsikter 
i muntliga samtal och undvek att diskutera politik och andra ”känsliga 
ämnen” i textform som t.ex. i korrespondens eller artiklar. Några av mina 
samtalspartner beskriver Erixon som en person som undvek konfronta-
tioner och han benämns även som en ”konsensusforskare”, som umgicks 
med ”elitforskare” oberoende deras politiska hemvist, så länge de hade ge-
mensamma vetenskapliga intressen. Det yttrades dessutom att det fanns 
en viss beundran för Nazityskland från Erixons sida, något som dock inte 
kunde exemplifieras närmare. Att ämnet är känsligt i den etnologiska 
historieskrivningen, där Erixon är en av de centrala gestalterna i utveck-
lingen av disciplinen, framkom tydligt i samtalen, då mina samtalspartner 
samtidigt poängterade att de inte ”ville svärta ner Erixon”. P.g.a. detta 
väljer jag här också att låta talarna förbli anonyma. 

Även Fredrik Skott menar att det är svårt att positionera Erixon po-
litiskt och att denne förmodligen undvek att yttra sig politiskt i offent-
ligheten. Enligt Skott tog Erixon ”inte avstånd från arbetarrörelsen” och 
hade ett ”nära samarbete med företrädare både för den politiska vänstern 
och högern” (Skott 2008:58). När det gäller Erixons tyska kollegor kan jag 
instämma i denna slutsats. Här umgicks han med akademiker som kan 
kategoriseras som politiskt höger och vänster.

En annan förklaring för tystnaden i denna fråga kan även vara en even-
tuell gallring i Erixons material genom honom själv eller efter hans död 
genom efterlevande, något som dock inte går att bevisa. Men intressant är 
det faktum att material om Erixons hållning gentemot nazismen är svårt 
att hitta och de studerade korrespondenserna – både med svenska och 
tyska kollegor – handlar för det mesta om det vetenskapliga samarbetet. 
En möjlig tolkning är här att Erixon satte det vetenskapliga arbetet över 
politiska ställningstaganden och att han upplevde sig som svensk forskare 
som ”politiskt neutral” i internationella sammanhang – vilket här betydde 
att ingen öppen kritik mot nazismen yttrades och samarbetet med tyska 
kollegor fortsattes även efter 1933. Bl.a. Birgitta Almgren har visat hur 
svenska forskare oftast föredrog att tiga när de upplevde konflikter med 
kollegor i Nazityskland och att öppet motstånd mot naziregimens veten-
skapspolitik från svensk sida förekom sällan (Almgren 2005:157f.). Det är 
möjligt att en sådan kritik och ett sådant motstånd vid denna tid uppfat-
tades som att forskaren då överskred gränsen från vetenskaplig till politisk 
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aktivitet och att han eller hon lade sig i Tysklands interna angelägenheter. 
Material som jag studerat i svenska och tyska arkiv visar att det fanns 

en kontinuerlig kooperation mellan Erixon och tyska kollegor under hela 
1930-talet och här både med sådana personer, som öppet deklarerade sig 
som nazister, som Hahm, Fehrle och den österrikiske folklivsforskaren 
Adolf Helbok (se kap. 4), och med sådana forskare som var kritiska mot 
regimen, som Will-Erich Peuckert (se kap. 5.5). Andra exempel på  Erixons 
kooperation med vetenskapen i Nazityskland är hans samarbete med 
ADV i Berlin, hans deltagande och tal vid öppnandet av utställningen 
Tysk bondekonst (Deutsche Bauerkunst) den 1 oktober 1935 på Museet 
för tysk folkkultur (Museum für deutsche Volkskunde) i Berlin och hans 
ledning av en session vid kongressen Hus och gård (Haus und Hof) i 
Lübeck 1936 i samarbete med Nordische Gesellschaft (se kap. 3). 

Mina analyser av texter från hederspromotionerna i Heidelberg 1936 
visar hur flera diskurser om vetenskap och politik samverkade vid denna 
tid: å ena sidan strävan efter nationell profilering där en hedersdoktors-
utnämning innebar en stor ära inte bara för personen ifråga, utan även 
för hela hans disciplin och hans nation. Å andra sidan fick denna under-
ordnas olika nationella diskurser om vetenskap, ras och politik i de olika 
länderna, där hedersdoktorerna till ett berömt universitet i Nazityskland 
skulle utnämnas. De här omnämnda olika rösterna visar att det inte fanns 
någon självklar väg att gå. 

2.4 Waldemar Liungman, ett tyskt-skandinaviskt  
institut i Greifswald och ”judefrågan”

Waldemar Liungman underhöll också ett stort internationellt kontakt-
nät, framför allt med tyska kollegor. Eftersom Liungman hade ett stort 
intresse för traditionens vandringsvägar och komparationer av bl.a. olika 
sagomotiv, var det viktigt för honom att samarbeta även med utländska 
forskare. Särskilt nära kontakt hade han under 1930-talet med Greifswalds 
universitet, där han också tillbringade en termin som gästforskare och 
lärare. I Greifswald försökte han i slutet av sin period där etablera ett 
tyskt-skandinaviskt forskningsinstitut. Det är händelserna i Greifswald 
som står i fokus i detta avsnitt som ett exempel på en forskare som aktivt 
sökte samarbete med Tyskland under 1930-talet, men där olika politiska 
uppfattningar och personstrider satte hinder i vägen för en fortsatt kar-
riär i Tyskland. I kapitlets andra del ser jag närmare på Liungmans egna 
uppfattningar om ras, vetenskap och politik så som de framkommer i 
några av hans publikationer under 1930-talet. 

Det var redan i början av 1930-talet som Liungman intensifierade sina 
kontakter med Greifswalds universitet. Genom Lutz Mackensen hade 
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Liungman lärt känna en av Mackensens doktorander, Matthes Ziegler 
(1911–1992; se kap. även 4.2). I samband med sitt avhandlingsarbete till-
bringade Ziegler 1933 tre månader hos Hans Ellekilde i Köpenhamn och 
hos Carl Wilhelm von Sydow i Lund för att samla in material (Lixfeld 
1994:193). I slutet av 1936 disputerade han med avhandlingen Die Frau 
im Märchen. Eine Untersuchung deutscher und nordischer Märchen, 1937 
(”Kvinnan i sagan. En undersökning av tyska och nordiska sagor”), en 
avhandling som rimmade väl med nazistisk ideologi. Liungman erbjöd 
Ziegler en assistenttjänst i Sverige som denne dock tackade nej till efter-
som han samtidigt fick möjlighet till en karriär i Tyskland, där han snabbt 
avancerade inom Alfred Rosenbergs Reichsgemeinschaft für Volkskunde 
(i det följande förkortad med Rosenbergs Reichsinstitut, se även kap. 4.2) 
(af Klintberg 2010:99; Lixfeld 1994:194). 

Under andra hälften av 1930-talet utvecklade Liungman goda kontak-
ter med Svenska institutet i Greifswald och dess ledare Johannes Paul.52 
Vid Greifswalds universitet underhöll man sedan många år nära kontakter 
med de nordiska länderna. Efter 1933 delades Nordiska institutet i Greifs-
wald upp i fem separata institut, däribland det svenska institutet. Institutet 
utvecklades under Pauls ledning till en ”kulturpolitisk propagandainstitu-
tion” riktat specifikt mot Sverige. Härifrån försågs även naziregimen regel-
bundet med information om Sverige, bl.a. genom sammanställningar av 
teman som behandlades i svensk dagspress (Åkerlund 2010:121). Paul reste 
ofta till Sverige och höll nära kontakt med den svenska vetenskapen. Han 
blev känd genom ett föredrag på Stockholms högskola, då han försökte 
”förtydliga judefrågan” genom att fråga vad Stockholmarna skulle tycka, 
om en ”tysktalande, men ändå ur rassynpunkt främmande befolkning, 
som t.ex. lapparna, skulle få bestämma över dem”.53

I september 1938 föreslog Johannes Paul i en skrivelse till Ministeriet 
för vetenskap, uppfostran och folkbildning (Reichsministerium für Wis-
senschaft, Erziehung und Volksbildung, REM) att bjuda in Waldemar 
Liungman till Greifswald för en termin i stället för gästdocenten Janzén 
som blivit sjuk. Enligt Paul hade Hermann Kappner på Deutscher Akade-
mischer Austauschdienst (DAAD) varmt rekommenderat Liungman som 
hade ”ett utmärkt rykte som folkminnesforskare” och som ”även samar-
betade med tyska kretsar” i Sverige. Förslaget godkändes av ministeriet.54 
 52 Johannes Paul (1891–1990): tysk historiker, professor vid Herder-Institutet i Riga 1931–1933, 

därefter professor och ledare för Svenska institutet i Greifswald fram till 1945. 
 53 Johannes Paul: Rapport över resa till Sverige 7/10– 20/10 1933. Nordische Auslandsin-

stitute, K 636: Das Schwedische Institut, 1933–1947, UG. Tyskt original: ”als ich zur 
Verdeutlichung der Judenfrage die Frage stellte, was die Stockholmer sagen würden, 
wenn bei Ihnen eine zwar deutsch sprechende, aber fremdrassische Bevölkerung, z.B. die 
Lappen, tonangebend wären”.

 54 Johannes Paul till REM 9/9 1938 och 31/10 1938. REM till Johannes Paul 12/11 1938. Nor-
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Liungman tillbringade flera månader vid universitetet under vintern 
1938/39 och höll föreläsningar och seminarier om bl.a. ”etnologiska sam-
manhang mellan Tyskland och Sverige” och ”striden mellan sommaren 
och vintern”. I mars 1939 rapporterade Paul till REM att Liungmans insats 
vid institutet hade varit framgångsrikt. Förutom hans mycket uppskat-
tade undervisning hade Liungman, som vistats i Greifswald med hela sin 
familj, öppnat sitt hem som blivit ett ”välbesökt centrum för tysk-svenskt 
tankeutbyte” (einen viel besuchten Mittelpunkt für deutsch-schwedischen 
Gedankenaustausch).55 Liungman var enligt Paul ”mycket begeistrad” och 
hade hittat så många nya arbetsmöjligheter för sitt ämne att han hop-
pades på att kunna komma tillbaka till Greifswald en längre period för att 
mer ingående kunna studera etnologiska (volkskundliche) sammanhang i 
Nordtyskland, Pommern och Sverige. Liungman hade dessutom idéer 
om att starta ett tysk-skandinaviskt institut i Greifswald, bl.a. för att när-
mare undersöka dessa förbindelser. Liungman argumenterade i ett brev 
till Svenska institutet att ett sådant institut kunde vara ytterligare ”en 
förbindelselänk” mellan Tyskland och Skandinavien. Han ville sända ut 
studenter och andra upptecknare för att samla in material och menade att 
ett sådant arbete skulle ge en god ”fostrande inblick i folket” (erzieheri-
schen Einblick ins Volk).56 Paul hoppades på att man antingen skulle kunna 
erbjuda Liungman en forskartjänst vid institutet eller att man kunde 
hjälpa honom att bygga upp ett nytt tysk-skandinaviskt institut. Detta 
skulle enligt honom inte bara vara värdefullt i vetenskapligt hänseende, 
utan även kulturpolitiskt: 

Vid överläggandet av denna fråga ber jag att tänka på att det för Tyskland 
redan enbart är av stort propagandistiskt värde i en tid då utlandet gnäller så 
mycket om ofriheten i den tyska vetenskapen, att en svensk vetenskapsman 
förklarar att han vill lägga sin bostadsort till Tyskland eftersom han här ser 
de bästa arbetsmöjligheterna för sitt ämne.57

dische Auslandsinstitute, K 636: Das Schwedische Institut, 1933–1947, UG, s. 246, 255. 
Hermann Kappner (1907–?): tyskt sändebud i Sverige under 1930-talet, bl.a. verksam för 
DAAD (se även Almgren 2005 och 2001 om Kappner).

 55 Johannes Paul till REM 28/3 1939. Nordische Auslandsinstitute, K 636: Das Schwedische 
Institut, 1933–1947, UG, s. 266.

 56 Waldemar Liungman till [Johannes Paul] i april 1939. Bilaga till Johannes Pauls skri-
velse till REM 19/4 1939. Nordische Auslandsinstitute, K 636: Das Schwedische Institut, 
1933–1947, UG, s. 289.

 57 Johannes Paul till REM 19/4 1939. Nordische Auslandsinstitute, K 636: Das Schwedische 
Institut, 1933–1947, UG, s. 289. Tyskt orig: ”Bei der Erwägung der Frage bitte ich zu 
berücksichtigen, dass es für Deutschland allein schon aus propagandistischen Gründen 
von allergrösstem Wert ist, wenn in einer Zeit, wo das Ausland so viel über die Unfrei-
heit deutscher Wissenschaft zetert, ein schwedischer Gelehrter sich bereit erklärt, seinen 
Wohnsitz nach Deutschland zu verlegen, weil er hier die besten Arbeitsmöglichkeiten für 
seine Wissenschaft sieht.” 
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Citatet talar för sig självt: En anställning av Liungman vid institutet kan 
samtidigt innebära utmärkt politisk propaganda i en tid då den tyska 
vetenskapen i andra länder utsattes för hård kritik. Liungman kunde an-
vändas för att statuera exempel om att tysk vetenskap fortfarande kunde 
ses som en attraktiv framtid även för en utländsk forskare. Detta kunde 
hjälpa till att vända den negativa opinionen till Tysklands fördel.

Paul föreslog att Liungmans arbete vid det planerade institutet skulle 
kopplas till den ”tysk-skandinaviska kommissionen för etnologiskt (volks-
kundliche) samarbete”, vars tyska representant var professor Heinrich 
Harmjanz (se kap. 4.1). Här syftade Paul förmodligen på IAEEF. Denna 
kommission skulle enligt Paul kunna bedöma Liungmans ”insatsmöjlig-
heter” på det bästa sättet. REM bad universitetets kurator att låta även 
professor Leopold Magon vid universitetet yttra sig i frågan.58 Magon 
var kritisk till Liungmans och Pauls planer. Magon argumenterade i sitt 
svar att han tvivlade på att den svenska tiden i Pommern verkligen hade 
lämnat så många spår som det alltid påstods av Sverigevänner. I varje fall 
skulle det inte kunna finnas så många spår att det skulle rättfärdiga ett 
helt institut eller en hel forskartjänst. Han ansåg att det var lämpligare 
att i så fall lägga de tyska medlen på en tjänst för en tysk forskare i stäl-
let för att finansiera anställningen av en svensk. Magon ifrågasatte även 
framgångarna med Liungmans föreläsningar och seminarier: 

För mig är det svår begripligt, hur man kan tala om framgångar angående 
Liungmans föreläsningsaktiviteter. Föreläsningen var redan från början ganska 
dåligt besökt och det saknades framför allt studenter i nordisk filologi och 
folklivsforskning. Jag tror mig veta att även docent Liungman själv var besviken 
på den svaga framgången av sin undervisning. Det beror nog inte bara på 
att hans arbete inte tillräckligt hade förberetts på grund av brist på kontakt 
med docenterna i hans ämne, utan även på docenten Liungmans arbetssätt. 
Han poängterar i sin folkminnesforskning, och detta framgår ockå av hans 
publikationer, framför allt vandringar av motiv hos folk av olika raser och 
kulturella tillhörigheter och går på så sätt förbi de avgörande frågorna efter en 
tysk-germansk folklivsforskning. Det har nog även studenterna uppmärksam-
mat och det öppnar även ringa utsikter på ett framgångsrikt arbete i ett nytt 
institut.59

 58 REM till ”Universitätskurator der Universität Greifswald” 12/6 1939. Nordische Aus-
landsinstitute, K 636: Das Schwedische Institut, 1933–1947, UG, s. 315. Leopold Magon 
(1887–1968): tysk professor i tysk och nordisk filologi och ledare för Nordiska institutet 
vid Greifswalds universitet 1928–1933 och för de danska, norska och isländska instituten 
där 1933–1945.

 59 Leopold Magon till ”Herr Kurator der Unversität Greifswald” 25/9 1939. Nordische 
Auslandsinstitute, K 636: Das Schwedische Institut, 1933–1947, UG, s. 317–319. Tyskt 
orig: ”Es ist mir schwer begreiflich, wie man von der Vorlesungstätigkeit des Dozenten 
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Liungmans insats beskrivs här som misslyckad, något som även denne 
själv hade erkänt. Särskilt intressant är här kritiken mot Liungmans forsk-
ning som inte tillräckligt anpassad till ”tysk-germansk folklivsforskning”. 
Eftersom Liungman framför allt intresserade sig för vandringar av motiv 
och traditioner över nationsgränser, där målet inte nödvändigtvis skulle 
vara att poängtera en germansk överlägsenhet, sågs denna forskning inte 
vara tillräckligt anpassad till de då dominerande nazistiska föreställning-
arna inom vetenskapen, där folklivs- och folkminnesforskning i första 
hand skulle belägga germanskt ursprung och inflytande över tid och rum. 
Detta är intressant att notera eftersom Liungman under samma period i 
sitt hemland kritiserades för sina nazistiska sympatier. I Tyskland fanns 
alltså kritik mot hans forskning som inte tillräckligt nazistiskt influerad.

Magon tar i sin skrivelse även upp att Liungman inte var tillräckligt 
integrerad i den svenska folkminnesforskningen och att det på så sätt 
skulle kunna bli problematiskt att göra honom till ledare för ett tysk-skan-
dinaviskt institut. Eftersom Liungman inte hade förankrat sina planer till-
räckligt väl hos sina svenska kollegor, skulle hans ledarskap t.o.m. kunna 
försämra de befintliga svensk-tyska kontakterna, som exempelvis i den 
nämnda ”tysk-skandinaviska kommissionen”. Enligt Magon betraktades 
Liungman inte alls som en god representant för den svenska folklivs- och 
folkminnesforskningen.60 Magons kritik tillintetgjorde Liungmans och 
Pauls planer. Så meddelade REM 30/9 1939 att det inte skulle bli någon 
tjänst eller något nytt institut i Greifswald.61 

Det är mycket sannolikt att Magon hade hört sig för hos svenska 
representanter i IAFE om Liungman. Som jag nämnt tidigare, var flera 
av dem, bl.a. Åke Campbell och Carl Wilhelm von Sydow, kritiska mot 
Liungman, dels p.g.a. dennes nazistiska sympatier och dels med anled-

Liungman als einem Erfolg sprechen kann. Die Vorlesung war von allem Anfang an sehr 
dürftig besucht, und es fehlte vor allem das zunächst interessierte Publikum der Studenten 
der Nordischen Philologie und der Volkskunde. Ich glaube zu wissen, daβ auch Dozent 
Liungman selbst von dem geringen Erfolg seiner Lehrtätigkeit enttäuscht war. Es liegt das 
wohl nicht nur daran, daβ seine Tätigkeit durch den Mangel an Fühlungnahme mit den 
Dozenten seines Faches nicht genügend vorbereitet war, sondern auch an der Arbeitsweise 
des Dozenten Liungman, der es bei seiner volkskundlichen Forschung, wie auch seine 
Publikationen erweisen, vor allen Dingen darauf anlegt, Wanderungen von Motiven bei 
Völkern verschiedener Rasse und Kulturgehörigkeiten zu verfolgen und der mit dieser 
Fragestellung an den entscheidenen Fragestellungen einer deutsch-germanischen Volks-
kunde vorbeigeht. Das ist den Studenten wohl nicht verborgen geblieben und eröffnet 
zugleich geringe Aussichten auf eine erfolgreiche Tätigkeit in einem neuzubegründeten 
Institut.”

 60 Leopold Magon till ”Herr Kurator der Unversität Greifswald” 25/9 1939. Nordische Aus-
landsinstitute, K 636: Das Schwedische Institut, 1933–1947, UG, s. 317–319.

 61 REM till ”Universitätskurator der Universität Greifswald” 30/9 1939. Nordische Auslands-
institute, K 636: Das Schwedische Institut, 1933–1947, UG, s. 320.
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ning av inriktningen i Liungmans forskning som flera av hans svenska 
kollegor uppfattade som inaktuell och som t.ex. von Sydow nedlåtande 
benämnde som ”ballongknippemetoden” (af Klintberg 2010:100; Rooth 
1988:254).

Men Liungmans motgångar i Greifswald hängde förmodligen även 
samman med interna strider vid detta universitet före kriget. Så är det 
möjligt att Liungmans person och hans planer sågades av Magon efter som 
denne befann sig i en djup konflikt med Johannes Paul. Deras strid, som 
började redan 1927, handlade om organisationen av Nordiska institutet, 
där Paul var för och Magon emot en uppdelning i olika landsavdelningar. 
Men konflikten handlade också om vetenskapliga motsättningar. Så hade 
Paul givit ut en omfångsrik biografi över Gustav II Adolf och initierade 
1930 ett stort 300-årsjubileum av kungens landstigning i Tyskland som 
Magon vägrade delta i. Magon förklarade att han som katolik ”höll den 
svenske kungen skyldig till ’oändlig blodsutgjutelse”’ (Åkerlund 2010:113). 
Därefter blev Magon och Paul bittra fiender och vägrade samarbeta. På så 
sätt är det sannolikt att Magon även använde Liungman för att motarbeta 
Pauls planer på ett nytt institut och att Liungman hamnade mitt emellan 
fronterna. 

I det undersökta materialet har jag inte hittat några personliga ut-
talanden från Liungman angående händelserna i Greifswald. Men hur 
resonerade Liungman själv i sina publikationer under 1930-talet om ras 
och politik? På vilket sätt skilde sig hans uppfattningar om ”judefrågan” 
från dominerande diskurser om judar i Nazityskland? 

I Liungmans texter före kriget framkommer en intressant komplexitet 
när det gäller hans syn på rasbiologi, nationalism och judefrågan som ska 
belysas närmare i den sista delen av detta kapitel. 

Matts Wiberg, som har studerat Liungmans vetenskapliga arbete och 
hans politiska åsikter närmare i en uppsats vid Lunds universitet, menar 
att Liungman intog en ambivalent hållning till nazismen (Wiberg 1996). 
Så var Liungman kritisk mot en rasistiskt grundad antisemitism och ansåg 
att den var överdriven. Samtidigt talade Liungman också nedlåtande om 
judar och menade att det hos judarna fanns ”ett drag av grymhet i folk-
själen” (Liungman 1933:16). I sin forskning kunde han även skilja mellan 
”livsdugliga” och ”mindervärdiga” människor (Liungman 1938:49; se även 
Wiberg 1996:3 och 7) och här övertog han tydlig en nazistisk diskurs.

Liungman delade den i Sverige under 1930-talet ganska vanliga åsik-
ten att ”judefrågan” var ett större ”problem” i Tyskland än i Sverige. Ett 
exempel är en recension med titeln ”Några ord i judefrågan” i Svensk 
konservativ tidskrift 1933. Denna tidskrift var, som namnet antyder, natio-
nalistiskt inriktad och ville värna svenskheten och fördömde marxism och 
kommunism. Den sympatiserade även med Tyskland och det förekom 
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antisemitiskt influerade artiklar. I sin recension diskuterar Liungman två 
böcker: Jude (Joede) av Theodor Findahl (i svensk översättning, Bonniers 
1933) och Judarnas kamp och tro av Jérome och Jean Tharaud (i svensk 
översättning från franskan, Natur och Kultur 1933). I sin artikel ger 
 Liungman först en ingående inblick i böckernas innehåll och en överblick 
över judarnas historia i Europa, så som de två författarna framställer den. 
Han återger bl.a. hur många procent judar som finns i varje europeiskt 
land för att därefter gå in på, på vilket sätt dessa siffror skulle kunna 
innebära ”problem” för de olika länderna. Han argumenterar här alltså 
utifrån kvantitetens betydelse för hur judarna integreras i en nation eller 
inte. Intressant är hur Liungman lyfter fram judarnas ”rasmedvetande”: 
”Till rasmedvetandet kommer en viss rasstolthet med åtföljande ovilja att 
assimilera sig med omgivningen” (Liungman 1933:16). Här kategoriseras 
det judiska tydligt utifrån en rasdiskurs – som framställs både positivt och 
negativt. Det positiva är judarnas ”rasstolthet”: det judiska lyfts fram som 
något som ger gruppen en god självkänsla. Å andra sidan försvårar detta 
judarnas assimilation i majoritetssamhället. Liungman beskriver judarna 
dessutom som ”gäster” i ett ”främmande land” och artikulerar här en 
på den tiden vanlig diskurs om ”den kosmopolitiska juden” som rör sig 
över nationsgränser och inte hör hemma inom något specifikt nationellt 
sammanhang (jfr. Rosengren 2007:93). Enligt Liungman är det framför 
allt den ”hemlösa” juden utan nationstillhörighet som är ett problem, inte 
judarna generellt. Judarna blir också till ett problem, menar Liungman, 
när de blir ”för många” i ett samhälle. Så återger han utan kommentar 
Findahls beskrivning av det tyska ”judeproblemet”, där Tyskland beskrivs 
som en ”svamp” som inte kan suga upp fler judar och där blir det ett 
problem. Enligt Findahl förstoras problemet dessutom av att många av 
de tyska judarna innehar mäktiga poster och börjar styra över landet. 
Liungman menar att judarna även i Sverige har skaffat sig

en ofta dominerande ställning inom handeln, särskilt som ledare av banker 
och affärshus, liksom också på litteraturens och konstens områden, icke 
minst då det gäller dess värdesättande, samt inom tidningsvärlden och dess 
nyhetscentraler etc. Man behöver endast tänka sig ett överflyttande av judarnas 
politiska rättigheter och ledande platser på lika många medborgare av någon 
annan nation med lika nationalitetskänsla, exempelvis finnar eller ryssar, för 
att förstå i vilken återvändsgränd vi kommit (Liungman 1933:19).

Men han tillägger att även judarna själva inser ”problemet”:

Judarna äro också de första att erkänna de svårigheter som äro förbundna med 
deras uppehåll i en främmande stat. Möjligen komma många av dem, som 
icke vilja eller kunna överge sitt folks gamla levnadssätt och internationella 
uppfattning att söka borgarskap i sitt återvunna fädernesland, om också 



1 14 

utflyttningen får anstå. Under sådana förhållanden kan knappast någon 
anmärkning riktas mot judarnas vistande i främmande land, åtminstone 
icke med större fog än mot många svenskars årslånga vistelser vid Rivieran 
(Liungman 1933:19).

Det anmärkningsvärda i denna utsaga, jämfört med andra antisemitiska 
yttringar, är hur Liungman påstår att judarna själva beskriver sig som ett 
”problem” i en främmande stat. Här tillskrivs judarna en viss självinsikt 
och att de ska kunna tänka om sig själva utifrån en antisemitisk diskurs. 
Ironiskt jämförs judarnas ”tillfälliga”, men ändå långvariga vistelse i Sve-
rige med ”många svenskars årslånga vistelser vid Rivieran” – och det lyfts 
åter fram att judarna inte utgör något problem så länge de bara är gäster 
i en nation och senare återvänder till ”sitt återvunna fädernesland”. Så 
länge de är ”turister”, som inte kräver något inflytande, är de inget pro-
blem enligt Liungmans framställning. ”Judarna, som framförallt dyrka 
rättvisa och jämlikhet, kunna icke kräva jämlikhet utan att uppge sin 
särställning”, argumenterar han sedan. Det är ett intressant resonemang. 
Å ena sidan konstrueras här en jämlikhetsdiskurs som också reproduceras 
av judarna själva. Denna diskurs skulle dock i sin yttersta konsekvens 
innebära att judarna inte längre kan kräva någon särställning i samhället, 
eftersom de då ska vara som alla andra. I så fall är judarna inget ”problem” 
enligt Liungman. Han fortsätter: 

Med det ringa procentantal, som judarna i Sverige besitta, torde där judefrågan 
[…] kunna lösas utan att några rassynpunkter behöva anläggas. Lenin och 
en av Findahl citerad tysk, döpt judisk storfinansiär, lösa både frågan genom 
assimilation och väl främst genom en andlig sådan. Rassynpunkter äro så 
mycket svårare att anlägga, som det finnes grupper inom nordisk ras, som både 
politiskt och ekonomiskt äro mer osolidariska än judarna som helhet. Findahl 
låter i sin bok en tysk nationalsocialist hävda att ”juden är internationell”, 
”alltid redo att flytta hit där förtjänsten är störst”, ”lika mycket eller lika litet 
hemma i Moskva som i New York” och ”ur stånd att reagera äkttyskt”. ”Han 
är”, heter det vidare, ”pacifist, d.v.s. ovillig att blöda för ett nordiskt land, 
men däremot synnerligen villig att tjäna pengar på andras krig, ivrigt verksam 
i krigsindustrien och i pressuppvigling av alla slag”. Findahl tänker då med 
rätta på ”blonda, blåögda av nordisk ras, som också med lätt hjärta lämna 
släkt och fädernesland och bege sig till Sydamerika, Sydafrika, likgiltigt vart 
bara utsikterna till förtjänst äro goda. Pacifister, som icke våga gjuta sitt blod 
för Norge, kommunister, som, åtminstone teoretiskt, ha mera hjärta för ryska 
fabriksarbetare än för norska bönder, - - - herrar som med glädje ställa sig till 
förfogande för att driva propaganda för vad som helst – mot fast avlöning. 
Allesammans blonda, blåögda, nordiska”. Egna stamfränder och judar stå här 
sida vid sida, judarna dock med bibehållet rent nationellt samvete. 
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Här framställs det som problematiskt att inordna judar i en rasdiskurs, 
eftersom det enligt både Findahl och Liungman finns ”grupper inom 
nordisk ras, som både politiskt och ekonomiskt äro mer osolidariska 
än judarna som helhet”. ”Judefrågan” kopplas samman med frågor om 
solidaritet och nationellt engagemang. En nationell engagerad och väl 
assimilerad jude är enligt dem ändå att föredra före politiskt och ekono-
miskt osolidariska grupper inom ”nordisk ras”. Nationalism placeras här 
högre än antisemitism. Detta poängteras även i artikelns slutkläm: 

Människorna böra dömas individuellt efter gärningar och intentioner, och 
icke efter börd. Det är vi åtminstone skyldiga dem, som redan erhållit svenskt 
medborgarskap. Låt oss därför lägga samma synpunkter på svensk som jude, 
men strängt vakta oss för osvenska element. Judefrågan i Sverige måste 
och kan ännu lösas på ett sätt, som överensstämmer med  n a t i o n e n s  
v ä r d i g h e t.” (Liungman 1933:19).

Här talas det i universella termer om människor som ”ska dömas in-
dividuellt efter gärningar och intentioner, och icke efter börd”. Rasdis-
kursen underordnas även här en nationalistisk diskurs: så länge judarna 
assimilerar sig i det svenska samhället, blir svenska medborgare och värnar 
om svenskheten, ska judar dömas efter samma måttstock som svenskar. 
”Nationens värdighet” är det allra viktigaste för Liungman. Men man 
ska samtidigt strängt se upp ”för osvenska element”. Tyvärr beskriver 
Liung man inte närmare vad han kategoriserar som ”osvenskt” och ut-
sagan förblir vagt. Men tydligt blir ändå att Liungman värderar nationellt 
engagemang högre än ”rastillhörighet” – samtidigt som många av hans 
utsagor även rör sig inom en antisemitisk diskurs som beskriver judar som 
udda och avvikande och som ska assimileras för att ”undvika problem”. 
Men en annan möjlig tolkning kan vara att Liungman i den tydligt anti-
semitiskt influerade tidskriften försökte ge en mer ”komplex” bild av den 
samtida situationen angående ”judefrågan” och att han därför utmanade 
en del gängse negativa stereotypa framställningar av ”juden”.

Liungmans syn på judiskhet liknar här den svenske tonsättaren Kurt 
Atterberg (1887–1974) som jag har undersökt i min avhandling (Garber-
ding 2007). Även Atterberg ansåg att sådana judar, som assimilerade sig 
i det svenska samhället och värnade om svenskhet, inte behövde ses som 
något ”problem”. Problematiskt blev däremot judar som intog ledande 
positioner i musiklivet. Samtidigt samarbetade Atterberg utan problem 
med andra judiska kollegor som stödde hans egna musikaliska karriär 
(Garberding 2007:171–217). 

Inom folklivs- och folkminnesforskningen liknar Liungmans fram-
ställning delvis von Sydows utsaga om de olika ”judesläkterna” i Sverige, 
där de flesta beskrevs som väl assimilerade och därför som ”oproblema-
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tiska” (se kap. 2.2). Hos båda spelade även den kvantitativa aspekten 
om antalet judar i en nation en roll och båda forskare övertog också de 
nazistiska beskrivningarna ”judefråga” och ”judeproblemet” utan några 
kommentarer. 

Skillnad mot Liungman är dock att von Sydow öppet beklagade av-
skedandet av goda vetenskapsmän i Nazityskland bara p.g.a. deras ”rastill-
hörighet”, vilket han ansåg var fel. På så sätt skilde sig den av von Sydow 
artikulerade rasdiskursen från den som framkommer i de här undersökta 
texterna av Liungman. Dessutom övervägde von Sydow 1938 att på REM 
öppet göra motstånd mot naziregimens vetenskapspolitik (se kap. 4.6) – 
bara några månader innan Liungman blev gästdocent i Greifswald.

Liungmans Tysklandsvistelse i Greifswald 1938/39 skapade problem 
för honom också i Sverige och användes även här i en bitter person-
konflikt – nu mellan Liungman och von Sydow. 1943 skrev von Sydow 
till Stith Thompson att ”Liungman hade, under förevändning att han 
hemma i Sverige var förföljd för sina nazistiska åsikter, lyckats skaffa sig 
tillfälle att hålla en serie föreläsningar vid Greifswald universitet.”62 Enligt 
vad von Sydow hade hört från kollegan professor Liljegren i Uppsala, som 
då var anställd vid Greifswald universitet, ”var föreläsningarna under all 
kritik, fast de applåderades av nazistledarna där”.63 von Sydow anklagade 
Liungman även för att med sina institutsplaner i Greifswald ha intrige-
rat mot docenten Karl Kaiser (se kap. 5.3). Detta eftersom Kaiser inte 
invigdes i Liungmans planer fastän Kaiser var verksam som docent och 
forskare vid samma universitet. Dessutom trakasserades Kaiser av REM 
enligt von Sydow och kämpade för sin överlevnad – här, menade von 
Sydow, hade Liungman kunnat hjälpa Kaiser om han involverat honom 
i sina planer. Det studerade materialet visar att det förmodligen var p.g.a. 
ekonomiska problem som Kaiser 1939 anmälde sig som frivillig soldat 
till militärtjänst. Han stupade 1940 i Frankrike (se kap. 4.5). Med tanke 
på Kaisers öde var det allvarliga anklagelser som von Sydow riktade mot 
Liungman. Förmodligen bottnade de i stora personliga antipatier mellan 
de två och på personstrider inom ämnet i Sverige vid denna tid. Dels 
handlade konflikten om att Liungman hade kritiserat von Sydows forsk-
ning i ett flertal artiklar, vilket von Sydow svarat på genom att döma 
ut Liungmans studier som förlegade och inaktuella. von Sydows plan 
var att Sven Liljeblad skulle erhålla en professur i folkminnesforskning 
vid Stockholms högskola och han försökte med all makt att förhindra 
att Liungman skulle bli docent vid samma högskola – men Liungman 
erhöll ändå docentur 1943 (Bringéus 2012:31f.; af Klintberg 2010:100). 

 62 Carl Wilhelm von Sydow till Stith Thompson 21/4 1943, STC, LL, IU, box 4. von Sydow 
skrev om detta även till Fredrik Ström 3/1 1943 (Bringéus 2006:154).

 63 Carl Wilhelm von Sydow till Stith Thompson 21/4 1943, STC, LL, IU, box 4.
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Liungman försvarade sig offentligt mot ovan nämnda anklagelser efter 
kriget i sin tidskrift Bäckahästen. Jag återkommer till detta i kapitel 5. 

Kontroverserna mellan Liungman och von Sydow nådde även deras 
irländska och amerikanska kollegor under krigsåren. Seamus O’Duilearga 
var förvånad över hur svenska forskare hade tid med interna kontroverser 
mitt under brinnande krig och skrev 1942 ironiskt till Stith Thompson:

I have heard from Sydow three times during the last five months. He and his 
family are well, and Sydow himself is apparently just as enthusiastic as ever. 
He and Liungman are at daggers drawn, and are bombarding each other with 
pamphlets – apparently there is no paper shortage in Sweden. Liungman, 
Sydow says, is trying to get Sven’s [Liljeblad] post, and Sydow and Sven’s 
other friends are rallying around.64

Händelserna kring Liungmans Tysklandsvistelse 1939 och Liungmans 
egna utsagor om ras och politik har stått i fokus i detta avsnitt för att visa 
dels hur han positionerades av nazistiska myndigheter och av universi-
tetet i Greifswald och dels hur han själv resonerade kring ”judefrågan”. 
Nazismen kunde användas som slagträ i Liungmans fall. Å ena sidan 
kunde hans tyska kritiker i Greifswald motarbeta honom med argument 
om att hans forskning och lära inte var tillräckligt genomsyrad av en 
nazistisk syn på vetenskap. Å andra sidan kunde en person, som ville 
samarbeta med den tyska vetenskapen i Nazityskland, falla mellan sto-
larna i bittra konflikter mellan professorer vid ett och samma universitet 
där. I hans hemland kunde dessutom hans Tysklandssympatier användas 
för att försöka mota bort honom från en akademisk karriär. Men det får 
inte glömmas att även krigsutbrottet den 1 september 1939 satte stopp 
för Liungmans planer. Han själv försökte efter kriget att positionera sig 
som offer eftersom han under och efter kriget kritiserades av sina svenska 
kollegor för sina Tysklandssympatier vilket försvårade hans vetenskapliga 
karriär.

2.5 Sammanfattande diskussion
De i här analyserade exemplen illustrerar hur diskurser inom vetenskapen 
skapas genom många olika faktorer som spelar samman. Jag har redan 
nämnt diskursen om den svensk-tyska frändskapen. En annan diskurs var 
den om betydelsen av det nordiska i Sverige. Här dominerade tolkningar 
av det nordiska som ett essentiellt begrepp: när man var född i Norden, 
var man nordbo och tillhörde ”den nordiska rasen”. Här användes van-
ligtvis ras och kultur som synonyma: som född nordbo hade man även 
god kännedom om nordisk kultur. Nordiskhet kopplades under 1930-ta-

 64 Seamus O’Duileaga till Stith Thompson 6/10 1942. STC, LL, IU, box 4. 
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let ofta samman med ras (se bl.a. Hübinette m.fl. 2012a:30–32; Almgren 
2005). Mina analyser visar hur föreställningar om nordisk tillhörighet och 
”nordisk ras” som en essentiell, medfödd kategori även kunde leda till 
kritik och motstånd mot nazistiska interpretationer av ”nordisk ras”. Carl 
Wilhelm von Sydows kritik i sitt brev till Karl Kaiser är ett exempel på 
hur en svensk folklivsforskare ifrågasatte nazistiska tolkningar av ”nordisk 
ras” som en sådan som var överlägsen alla andra raser. Samtidigt var ras-
begreppet något okontroversiellt vid denna tid och det togs för givet att 
människor tillhörde olika raser (se bl.a. Åmark 2010:393; Broberg/Tydén 
2005; Svanberg/Tydén 1998; Broberg 1995). Rasbegreppet förekom också i 
svensk folklivsforskning, då dock framför allt i betydelsen av ”folkkaraktär” 
eller ”folklynne”, men de svenska folklivsforskarna ansåg för det mesta att 
själva rasforskningen hörde hemma någon annanstans och inte i deras eget 
ämne (Johansson 1987:45). En betydelsefull diskurs i folklivsforskningen 
från denna tid var i stället att betona ”de skandinaviska böndernas stolta 
särprägel”, där forskarna syftade på böndernas självbestämmanderätt och 
frihet, något som både Sigurd Erixon och Sigfrid Svensson gärna lyfte 
fram i sina studier (Johansson 1987:46). Svenskhet och skandinaviskhet 
inkluderade här även självbestämmanderätt och demokrati, vilket rim-
made illa med nazismens försök till politisk styrning av vetenskapen. 

Föreställningar om nationell identitet som något essentiellt är van-
liga än idag. De kan å ena sidan innebära begränsningar av individers 
handlingsutrymme – t.ex. när omgivningen förväntar sig att en person 
ska ”vara” på ett visst sätt på grund av sin nationella bakgrund. Men å 
andra sidan kan dessa uppfattningar också idag leda till ett frigörande från 
en ”påstått underordnad och förtryckt ’essens’, kring vilken en kollektiv 
identitet skapas” (Alinia 2007:276). Sociologen Minoo Alinia tar kurdiskt 
identitetsskapande som ett exempel, där hennes informanter poängterar 
sin kurdiska identitet som något som ska lyfta fram en stark gemenskap 
och ett handlingsutrymme (ibid.). Exemplen i min undersökning visar 
hur en essentiell uppfattning av nordiskhet också skapar en stark gemen-
skap mellan nordbor och ett gemensamt handlingsutrymme – det är 
nordbor själva som ska utforska nordisk kultur och inte av naziregimen 
utsända forskare. 

Ytterligare en diskurs, som framkommer i mina analyser, är den om 
ras som ett vetenskapligt begrepp och som en vetenskaplig teori – som i 
Nazityskland skulle genomsyra all vetenskap och politik. Här handlade 
den svenska kritiken framför allt om att rasteorierna inte var tillräckligt 
vetenskapligt belagda för att kunna få så stora politiska konsekvenser 
som i Nazityskland. Här vände de svenska forskarna sig framför allt mot 
rastillhörighet som enda förklaringsmodell och poängterade att man även 
måste ta den historiska, sociala och ekonomiska kontexten i beaktande 
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(se även Johansson 1987:47). Det är också Erixons och von Sydows ut-
talanden i kap. 2.2 exempel på. Historikern Henrik Rosengren, som bl.a. 
studerat tyska musikpersonligheter i svensk exil före, under och efter 
andra världskriget, ger också flera exempel på hur kritiken mot rastän-
kandets inflytande gav uttryck för alternativa uppfattningar när det gällde 
förhållandet mellan ras och vetenskap (Rosengren 2013). De av honom 
studerade musikpersonligheterna kunde ifrågasätta rasidéer utifrån sina 
egna erfarenheter eftersom de hade flytt från Tyskland p.g.a. sin judiska 
bakgrund. Ett exempel på det är den tidigare omnämnda Ernst Emsheimer 
som kritiserade det ökande rastänkandet som ett resultat av ”den tyska 
bourgeoisins maktanspråk, vars rötter sägs vara förfascistiska” (Rosengren 
2013:137). Som Rosengren visar, tolkade Emsheimer rasteorier utifrån en 
sovjetisk och kommunistisk kontext, där den nazistiska rasismen förstods 
som uttryck för ”den borgerliga klassens strävan att behålla sin position 
i det kapitalistiska systemet”. Kritiken mynnade ut i att utvecklingen 
inom humanistiska vetenskaper som t.ex. musiketnologin (Emsheimers 
specialområde) aldrig skulle uppfattas som mekaniska naturvetenskapliga 
företeelser. Den skulle inte heller förklaras genom att överföra biologiska 
lagar på området – i stället skulle den kopplas till nationella sammanhang 
(Rosengren 2013:142). Samtidigt som Emsheimer reproducerade kommu-
nistiska diskurser om ras, utmanade han även en hegemonisk nazistisk 
diskurs om ras som vetenskaplig förklaringsmodell. 

Men mina analyser har även visat hur svenska folklivsforskare kunde 
reproducera antisemitiska diskurser, t.ex. när judarna delades in olika 
kategorier, där vissa grupper ansågs vara mer ”västeuropeiska” och då av 
”bättre ras” än andra och därför högre stående än andra. Här var syn-
punkten att ”västjudarna” lättare kunde assimileras in i de västeuropeiska 
samhällena. Samtidigt fanns också föreställningar i det svenska samhäl-
let om det judiska som något icke-nationellt och kosmopolitiskt (jfr 
 Rosengren 2007). von Sydows framställningar av de olika kategorierna 
av judar ger nog uttryck för tankar som var vanliga i 1930-talets Sverige. Så 
har tidigare forskning visat hur antisemitismen inte var något självklart i 
det dåtida debattklimatet, samtidigt som den existerade. Visserligen fanns 
många som menade att det judiska var ”annorlunda” och avvikande från 
en föreställd svensk normalitet och att judarna till viss del själva bidrog till 
antisemitismens utbredning (Bachner 2009:267ff.). Men samtidigt ökade 
kritiken och motståndet mot Tysklands allt våldsammare tillvägagångssätt 
mot judarna. Det var ganska vanligt att man försökte avväga judarnas 
positiva egenskaper mot deras negativa och på så sätt uppnå en position 
som man ”uppfattade som balanserad och underbyggd av fakta” (Åmark 
2010:389). Det var just så von Sydow resonerade i sin skrivelse till Kaiser.

Etnologen Barbro Klein har visat, hur forskare med judisk bakgrund i 
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1930-talets Sverige vanligtvis underkommunicerade sin judiska identitet, 
som exempelvis den svenske folklivsforskaren Ernst Klein (1887–1937; 
Klein 2002:47–61). Men samtidigt kunde det även hos dessa forskare 
förekomma föreställningar om kopplingar mellan ras- och nationstillhö-
righet. Så beskrev t.ex. Ernst Klein, som också var mycket intresserad 
av forskning om judisk kultur och historia och engagerad i bevarandet 
av ”judiska föremål”, i en publikation från 1926 rastillhörigheten som 
”en av de betingelser, som medverka till bildandet av nationaliteten” 
(Klein 2010:110–111). Liknande iakttaganden finns också i den befintliga 
forskningen inom andra ämnesområden, exempelvis inom den klassiska 
musiken. Så har t.ex. Henrik Rosengren belyst den svenske tonsättaren 
Moses Pergaments (1893–1977) identitetsskapande i en avhandling och 
kommit fram till att Pergament underkommunicerade sin judiska bak-
grund i många sammanhang, men att det även fanns situationer, då han 
lyfte fram den. Samtidigt talade Pergament om svenskhet och tyskhet som 
essentiella kategorier och poängterade sin närhet till den tyska kulturen 
(Rosengren 2007). Således kunde nationella diskurser och antisemitiska 
diskurser även artikuleras av personer med judisk bakgrund.

I diskussionen av olika perspektiv på judar och judiskhet inom folk-
livsforskningen är det dessutom viktigt att nämna, att det före och under 
andra världskriget anställdes flera tyska och baltiska flyktingar vid svenska 
institutioner för folklivs- och folkminnesforskning, t.ex. vid Lusthuspor-
ten i Stockholm och på Landmålsarkivet i Uppsala (se bl.a. Hellspong 
1993:57). Här skulle det behövas mer forskning för att undersöka när-
mare, vilka dessa forskare var, vilken funktion som de hade vid dessa 
institutioner och hur deras uppehåll i Sverige påverkade deras framtida 
yrkeskarriärer. Detta ger ytterligare uttryck för den stora komplexiteten i 
den svenska folklivsforskningen när det gäller uppfattningar av vetenskap, 
ras och politik och det vetenskapliga samarbetet med Tyskland under 
1930- och 40-talen.
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3. Nordisk ras på torget i 
Lübeck? Kongressen ”Haus 

und Hof” i Lübeck 1936

Som jag nämnt i kapitel 2.3, skulle Sigurd Erixon på sommaren 1936 
bli hedersdoktor i Heidelberg samtidigt som han skulle leda en 
session på en internationell vetenskaplig kongress i Lübeck. Detta 

var ett bekymmer för honom: Hur skulle han välja utan att trampa någon 
på tårna? Den i kapitel 2.3 studerade korrespondensen mellan Erixon och 
kollegan Konrad Hahm gör tydligt att Erixon var angelägen om att inte 
stöta sig med sina tyska kollegor. Han valde slutligen Lübeck-kongressen 
bl.a. eftersom han redan hade tagit del i förberedelserna för denna sedan 
1935. Vad var det då för kongress som inte bara gav Erixon utan även flera 
av hans skandinaviska kollegor huvudbry i mitten av 1930-talet? 

Det ska detta kapitel ge några svar på. Jag fokuserar dock inte själva 
kongressen i sig, utan de här analyserade källorna handlar i första hand 
om tiden före kongressen, då forskare från flera olika länder diskuterade 
med varandra huruvida man skulle delta eller ej. Korrespondens och pro-
tokoll från de förberedande mötena kan här ge en inblick i diskurser om 
vetenskap, ras och politik så som de var aktuella i mitten av 1930-talet i 
Sverige och Europa. Den kan också ge exempel på hur svenska folkmin-
nes- och folklivsforskare reagerade på förändringarna inom vetenskapen 
i Nazityskland. Dessutom kan den ge en inblick i hur tyska politiker 
och folklivsforskare hade tänkt sig ett framtida vetenskapligt samarbete i 
Europa – och att de inte var eniga om tillvägagångssätten.

3.1 Förberedelserna inför Lübeckkongressen
Den omnämnda kongressen ägde rum i Lübeck den 2–5/7 1936 och be-
handlade hus- och gårdsforskning. Titeln för kongressen var ”Hus och 
gård” (Haus und Hof, i det följande benämnd ”Lübeckkongressen”).1 
Sigurd Erixon var med som en viktig representant för svensk hus- och 
gårdsforskning och ledde en session med temat ”Germanernas hus och 
gård i historisk tid” (Haus und Hof der Germanen in geschichtlicher 

 1 Program för kongressen ”Haus und Hof” i Lübeck 2–5/7 1936. Vol. 8:76, NM, X. 
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Zeit).2 Utöver Erixon deltog även Åke Campbell som svensk representant 
i kongressen.3 Kongressen organiserades av Nordiska sällskapet (Nord-
ische Gesellschaft) i Tyskland i samarbete med flera kommittéer i de del-
tagande länderna, bl.a. i Sverige under Erixons ledning. Huvudansvaret 
för organisationen låg hos Nordische Gesellschaft och Tyskland stod för 
kongressens finansiering. 

Nordische Gesellschaft grundades 1921 i Lübeck som en privat fören-
ing. Sällskapets ursprungliga idé var att ”främja och fördjupa de kulturella 
och ekonomiska relationerna mellan Tyskland och de nordiska länderna”.4 
Lübeck valdes som sällskapets huvudsäte för att påminna om de gamla 
kontakterna runt Östersjön under Hansatiden. Efter nazisternas makt-
övertagande 1933 ansågs detta sällskap vara ett idealiskt verktyg för att för-
verkliga idéer som gick under benämningen ”den nordiska tanken” (der 
nordische Gedanke) i Tyskland. Men denna tanke var inget som nazisterna 
hade skapat. Der nordische Gedanke byggde på föreställningar om släktskap 
mellan Tyskland och Norden som baserade på ett tyskt Nordensvärmeri 
som hade existerat i hundratals år (jfr Åkerlund 2010; Almgren 2005 och 
2001). Der nordische Gedanke handlade om tyska föreställningar om Nor-
den som ett vackert, rent och idealiskt landskap med vackra och starka 
personligheter. Så småningom inkluderades även raskomponenter i dessa 
föreställningar. I Nazityskland politiserades idéer om den nordiska tan-
ken som en rasgemenskap. Här handlade det om att de nordiska folken 
betraktades som mer ”rasrena” än andra eftersom de inte hade ”beblandat 
sig” med ”sämre och blandade raser”. Rasteoretikerna förkunnade nu att 
i framtiden skulle personer med mycket ”nordiskt blod” få framstående 
positioner. Nu strävade den tyska raspolitiken efter Aufnordung. Planerna 
var att försöka höja andelen av ”nordisk ras” i det tyska folket för att 
motverka ”rasblandningen”. Detta skulle inte bara ske genom familje-
planering och giftermål, utan även genom vetenskapligt och kulturellt 
utbyte (jfr Rosenberg 1938). Det är viktigt att göra skillnad mellan tyska 
och nazistiska definitioner av ”den nordiska tanken” och nordiska defini-
tioner. Som historikern Mikael Byström påpekar definierades den nord-
iska tanken av nordborna själva på ett helt annat sätt, nämligen som en 
föreställning om en nordisk gemenskap, där nordborna hade ett speciellt 
ansvar för varandra. Visserligen talade man här också om ”broderfolk”, 

 2 Ibid. 
 3 [G.R.] Gair, Institute of Anthropology, till Åke Campbell 1/7 1936. ISOF, ÅCS, ULMA 

37510, vol. 28. Av arkivmaterialet framgår tyvärr inte tydligt vilka övriga svenska folklivs-
forskare som deltog i kongressen. 

 4 Ernst Timm: ”Die Nordische Gesellschaft Lübeck”, i Deutsch-Nordisches Jahrbuch für 
Kulturaustausch und Volkskunde 1924, s. 159, cit. efter Almgren/Hecker-Stampehl/Piper 
2008, s. 14.
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men enligt Byström hade ”ras” och ”blod” i den svenska förståelsen av 
”den nordiska tanken” ingen större plats (Byström 2006:78–82). De olika 
tolkningarna av det nordiska skulle spela en betydelsefull roll i hur de 
svensk-tyska relationerna inom folklivsforskningen skulle utvecklas och 
även hur svenska forskare uppfattade Lübeckkongressen.

I Nazityskland blev Nordische Gesellschaft så småningom ett viktigt 
organ för att försöka genomföra Aufnordung. Sällskapets uppgifter blev 
att utveckla och stärka förbindelserna med Norden bl.a. genom att bjuda 
in gästföreläsare, forskare, konstnärer och andra s.k. personligheter från 
de nordiska länderna till Tyskland. Tanken var att ”det tyska folket inte 
längre som under de gångna århundraden som hypnotiserad tittar mot 
väst och syd, utan vänder sig till sina egna ursprung i nord och öst”.5 
Naziregimen hade dessutom ytterligare idéer om sällskapets användning. 
Sällskapets arbete för tyskt-nordiskt kulturellt utbyte skulle i grund och 
botten användas för att så småningom erövra de nordiska länderna: ”Först 
kulturpolitiken, sedan ekonomin och till slut den egentliga utrikespo-
litken” (Voran die Kulturpolitik, hinterher die Wirtschaft, zum Schluss die 
eigentliche Auβenpolitik).6 Sällskapets problem blev dock att många aktö-
rer i de nordiska länderna genomskådade just denna förtäckta nazistiska 
propaganda.

Även vetenskapen var ett fält som Nordische Gesellschaft försökte 
etablera sig på. Särskilt kulturvetenskaperna var intressanta för dem. Det 
fanns ett stort intresse i att få nordiska forskare att samarbeta med tyska 
forskare på det kulturvetenskapliga fältet. Det visar bl.a. de talrika inbjud-
ningarna av nordiska forskare till de årliga riksmötena (Reichstagungen) 
som sällskapet varje år ordnade i Lübeck mellan 1934 och 1939. Flera 
gånger bjöds svenska folklivsforskare in till dessa möten, men sällan åkte 
de dit. Bl.a. stod Sigurd Erixon, Gunnar Granberg, Andreas Lindblom 
och Carl Wilhelm von Sydow på dessa listor. von Sydow deltog i riksmö-
tet 1938 (Bringéus 2006:185).7

 5 Timm, Ernst (1934): ”Die nordische Gesellschaft, Organisation und Aufgabe” i Die 
Schicksalsgemeinschaft der Ostsee, utg. av Dr. Fred J. Domes i uppdrag av Nordische Ge-
sellschaft, s. 12. Cit. efter Almgren/Hecker-Stampehl/Piper 2008, s. 22.Tyskt orig: ”daβ 
das ganze deutsche Volk nicht mehr wie in all den letztverflossenen Jahrhunderten wie 
hypnotisiert nach Westen und Süden schaut, sondern sich seinen eigenen Ursprüngen im 
Norden und Osten zuwendet”.

 6 Nordische Gesellschaft, Denkschrift. NS 8/222, BArch Berlin, s. 34. Understrukn i orig.
 7 Gunnar Granberg (1906–1983): docent i nordisk och jämförande folklivsforskning vid 

Stockholms högskola, museilektor vid Nordiska museet 1937–1940 och redaktör för tid-
skriften Acta Ethnologica 1936–1938. Granberg disputerade 1935 med avhandlingen Skogs-
rået i yngre nordisk folktradition. Efter kriget tjänstgjorde han som direktör på Svenska 
institutet för kulturellt utbyte (föregångaren till Svenska institutet), arbetade på svenska 
ambassaden i Bonn 1954–1965 och var verksam som svensk ambassadör i  Reykjavik 
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Den 7/5 1935 erhöll Sigurd Erixon ett brev från Fred J. Domes, chef 
för Nordische Gesellschafts kulturavdelning, där Domes meddelade att 
sällskapet planerade i samband med sitt andra riksmöte i slutet av juni 
1935 en nordisk kongress för vetenskapligt samarbete.8 Han bjöd Erixon 
in till ett möte i Köpenhamn i maj. Erixon kunde dock inte delta i mötet 
eftersom han hade två doktorsdisputationer vid den tiden.9 I juni samma 
år skrev Erixon till Domes att han och hans kollegor egentligen hade 
större intresse i en ”specialistkongress” i stället för en mer allmän kongress: 
”För oss folklivsforskare vore en specialistkongress mer nödvändigt och 
mer givande. Sådana specialistmöten, som förbereder saken, skulle enligt 
min åsikt göra en allmän kongress mer fruktbar.” 10 Domes verkade lyssna 
på Erixon eftersom kongressen sköts upp till 1936 och Nordische Gesell-
schaft skapade olika förberedande kommittéer i de nordiska länderna för 
att planera kongressen.11

Vid ett första möte i Köpenhamn mellan Nordische Gesellschaft och 
skandinaviska forskare (som sällskapet hade valt ut) i maj 1935 bestämdes 
att lägga kongressen i juni 1936, att bjuda in representanter också från 
England, Holland, Österrike och Schweiz till kongressen, att även stu-
denter inom ämnet var välkomna och att kongressen skulle behandla ”hus 
och gård inom det germanska området” (Haus und Hof im germanischen 
Raum). Man kom också överens om att varje land skulle vara ansvarig för 
deltagandet av sina representanter i kongressen, men att Tyskland skulle stå 
för kongressens finansiering. Kongressens praktiska genomförande skulle 
ske genom Nordische Gesellschaft och genom den tyska kommittén.12

Vid de kommande mötena under sommaren och hösten 1935 tillkom 
representanter för Irland, Island, Schweiz, Österrike och Norge. Nu 
bestämdes det preliminära programmet för kongressen och att det även 
skulle skapas en utställning ”Haus und Hof” som de olika länderna skulle 
bidra med material till. Man kom dessutom överens om att kongressen 

1965–1972 (se bl.a. Stattin 2010:203–209). Andreas Lindblom (1889-1977): svensk profes-
sor i konsthistoria vid Stockholms högskola, styresman för Nordiska museet och Skansen 
och styrelseledamot i Samfundet Nordens frihet 1940–1945.

 8 Fred J. Domes till Sigurd Erixon 7/5 1935. Vol. 8:76, NM, X.
 9 Fred J. Domes till Sigurd Erixon 7/5 1935; Sigurd Erixon till Fred J. Domes 11/5 1935. Vol. 

8:76, NM, X.
 10 Sigurd Erixon till Fred J. Domes 5/6 1935. Vol. 8:76, NM, X. Tyskt orig: ”Uns Volkskunde-

forschern wäre ein Spezialistkongress jetzt nötiger und ergiebiger. Solche Spezialistzusam-
menkünfte, die die Sache vorbereiten, würden meiner Ansicht nach einen allgemeinen 
Kongress viel fruchtbarer machen.”

 11 Fred J. Domes till Sigurd Erixon 20/8 1935. Vol. 8:76, NM, X.
 12 Protokoll från mötet med den förberedande kommittén för ”Haus und Hof”-kongressen 

18/5 1935 i Köpenhamn. Vol. 8:76, NM, X. Vid mötet i Köpenhamn: Johannes Bröndum-
Nielsen, Jörgen Olrik, Hans Ellekilde, A. Bjaerum, Peter Skautrup, A. Kock, C. W. von 
Sydow, Hans Reinerth, Otto Höfler, Fred J. Domes och Heinrich Jessen.
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skulle vara ”rent vetenskaplig” och genomföras utan deltagande av ”all-
mänheten”. De ansvariga på Nordische Gesellschaft hade ursprungligen 
idén om att några av föreläsningarna vid kongressen skulle hållas på ett 
torg i Lübeck för att även allmänheten skulle kunna ta del av dem – något 
som dock inte föll i god jord hos de skandinaviska forskarna (se kap. 3.3).13 
Kommittén valde att dela in kongressen i tre huvudteman: ”Det german-
ska huset i förhistorisk tid”, en session som skulle ledas av fornhistorikern 
Hans Reinerth, ”Det germanska huset i historisk tid” (ledd av Sigurd 
Erixon) och ”Det germanska huset i det folkliga språket (Volkssprache)” 
(ledd av Carl Marstrander).14 I det slutgiltiga programmet ströks dock 
Marstranders del och Reinerths del utökades något. Erixons uppdrag 
blev att ge en överblick över befintlig forskning på området och då även 
gå in på hur folklivsforskningen och filologin skulle kunna samarbeta 
inom området. Sessionen skulle dessutom ta upp klimatets betydelse för 
hus- och gårdsbygge och variationer i byggandet hos olika ”folkstammar” 
(Stämmen). Det planerades också att hämta de skandinaviska deltagarna 
med båt från Köpenhamn och att inleda kongressen ”festligt” redan på 
sjön. Deltagarna skulle bjudas på en utflykt till vikingabyn Haitabu utan-
för Kiel och de skulle få titta på bondgårdar från Niedersachsen.15 

Programmet för kongressen visar att man fokuserade det ”germanska 
hus- och gårdsbygget”. Ett viktigt syfte var att försöka hitta belägg för 
ett germanskt ursprung i husbygget i de deltagande länderna. Intressant 
att nämna är det nära samarbetet mellan folklivsforskare, arkeologer, 
filologer och forntidsforskare inom husforskningen vid denna tid. En 
förklaring är att folklivsforskningen vid denna tid ännu inte var etablerad 
som vetenskaplig disciplin i de flesta europeiska länderna. Dessutom var 
ämnet vid denna tid influerat av den s.k. kulturkretsläran och kulturgeo-
grafiska metoder och man ville bl.a. undersöka hur kulturella fenomen 
spreds över region- och nationsgränser, hur utvecklingen från enklare 
 13 Rapport från det förberedande mötet för den vetenskapliga kongressen ”Haus und Hof” 

15/8 1935 i Köpenhamn. Vol. 8:76, NM, X. Enligt protokollet från Köpenhamnmötet 9/11 
1935 deltog för Danmark: Marius Kristensen, Kai Uldall, Hans Ellekilde, Anders Bjerrum, 
Gunnar Knudsen, H. Grüner-Nielsen, H. Zangenberg, Mogens B. Mackeprang, Axel 
Jensen, Poul Andersen. Jörgen Olrik var sjuk; för Island: Sigfus Blöndal; för Irland: Sea-
mus O´ Duilearga; för Norge: Niels Lid; för Sverige: Sigurd Erixon, Hermann Geijer, Åke 
Campbell; för Schweiz: Helmut de Boor; för Österrike: Richard Wolfram; för Tyskland: 
Hans Reinerth, Walter Schultz, Ernst Timm, Alexander Funkenberg, Fred J. Domes. 
Protokoll från mötet för förberedande av den vetenskapliga kongressen ”Haus und Hof” 
9/11 1935 i Köpenhamn. Vol. 8:76,NM, X.

 14 Hans Reinerth (1900–1990): tysk arkeolog, bl.a. ledare för Alfred Rosenbergs Reichsbund 
für Deutsche Vorgeschichte; Carl Marstrander (1883–1965): norsk professor i keltiska 
språk vid Oslo universitet.

 15 Protokoll från mötet för förberedande av den vetenskapliga kongressen ”Haus und Hof” 
9/11 1935 i Köpenhamn. Vol. 8:76, NM, X.
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kulturella uttryck till mer komplicerade uttryck hade skett och varför 
likartade kulturdrag kunde dyka upp på platser som låg långt ifrån varan-
dra (Bringéus 1986:39). Här hämtade folklivsforskarna gärna inspiration 
från andra vetenskapliga discipliner, som t.ex. arkeologin, historia och 
kulturgeografin. Som jag nämnde i kap. 1.4.1, kom många av de personer, 
som senare skulle bli folklivsforskare, ursprungligen från dessa ämnen. 
Därför ansåg förmodligen många folklivsforskare vid denna tid det som 
självklart att dessa discipliner skulle samarbeta. 

För naziregimen var de här nämnda disciplinerna centrala för att 
sprida nazistisk ideologi. Detta framgår bl.a. av en rapport om Lübeck-
kongressen som skrevs efter att den hade ägt rum. I denna berättelse av 
ledaren för Riksavdelningen för fornhistoria (Vorgeschichte), poängteras:

Raskunskap, folklivsforskning, Tysklandskunskap, fornhistoria och historia är 
de viktigaste vetenskaperna vid våra folkliga (völkische) högskolor. De strävar 
efter ett gemensamt mål: de strävar efter kunskap och insikt i tyskhetens 
blivande och väsen – och de har som uppgift att med sin kunskap hjälpa 
till att forma det tyska livet. I denna mening är de nämnda vetenskaperna 
politiska: de strävar inte enbart efter nya insikter utan inkluderar i samma 
omfattning en vilja [att omsätta kunskapen i praktiken].16

Här poängteras tydligt samhörigheten mellan vetenskap och politik 
som enligt skribenten strävar efter samma mål: att skapa en nationell, 
här tysk, identitet. Denna nationella identitet skulle byggas på en ge-
mensam kultur och ett gemensamt ursprung och vara tydligt kopplat 
till ”rastillhörigheten”. I Nazityskland sorterades dessa mångdisciplinära 
samarbeten gärna under rubriken Bebyggelsehistoria (Siedlungsgeschichte) 
med syfte att kunna kartlägga vilka folkgrupper som först hade flyttat till 
en viss plats samt hur olika grupper hade förflyttat sig. Som sagt var ett 
viktigt önskemål för nazisterna att hitta belägg för ett germanskt ursprung 
som i sin tur berättigade den nazistiska expansionspolitiken. Texterna 
om Lübeckkongressen visar tydligt hur kongressen skulle åstadkomma 
konstruktioner av germansk kultur och gemenskap, här med hjälp av 
husforskningen. De deltagande forskarna gav här ett viktigt bidrag till 

 16 Rapport av ledaren för Riksavdelningen för Fornhistoria (Reichfachabteilungsleiter für 
Vorgeschichte) vid den Nordiska vetenskapliga kongressen ”Haus und Hof” i Lübeck 
(1938), NS 38/3710, BArch Berlin. Tyskt orig: ”Rassenkunde, Volkskunde, Deutschland-
kunde, Vorgeschichte und Geschichte sind die Hauptwissenschaften unserer völkischen 
Hochschule. Der Zielpunkt ihrer Bestrebungen ist ihnen gemeinsam: es geht ihnen 
gleicherweise um die Kenntnis und Erkenntnis des Werdens und Wesens deutscher 
Art – und um die Aufgabe, aus ihrem Wissen an der Formung des deutschen Lebens 
mitzuhelfen. In diesem Sinne sind die genannten Wissenschaften politisch: sie streben 
nicht nur eine Erkenntnis an, sondern schliessen in gleicher Stärke ein Wollen in sich ein.” 
[Understrukn. i orig.].
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denna konstruktion och stödde på så sätt även naziregimens strävan efter 
att påvisa en germansk gemenskap i Europa. 

3.2  Besvärliga nordbor?
Fastän många forskare slutligen deltog i Lübeckkongressen, var plane-
ringen inte fullt så enkelt som det verkar. Protokollen kan ge sken av ett 
produktivt samarbete mellan skandinaverna och tyskarna i förberedelserna 
av Lübeckkongressen. Men ju längre tid gick, desto mer tveksamma blev 
skandinaverna om sitt deltagande. I Tyskland ledde kongressförberedel-
serna till många konflikter mellan olika institutioner och aktörer bakom 
kulisserna. I detta kapitel analyseras närmare de diskussioner som pågick 
mellan naziregimen, den tyska legationen i Stockholm och Nordische 
Gesellschaft. Hur tolkade Nordische Gesellschaft sitt samarbete med de 
skandinaviska forskarna? Vilka problem uppstod i samarbetet? Vilka olika 
perspektiv på vetenskap, ras och politik framkommer i de olika berät-
telserna? Medan detta kapitel fokuserar konflikterna mellan de olika tyska 
institutionerna, läggs tyngdpunkten i kap. 3.3 på de nordiska forskarnas 
perspektiv på kongressen.

Den 9/9 1935 varnade Erich Otto von Meynen (1890–1954) i egenskap 
av legationsråd på den Tyska legationen i Stockholm i ett brev till utri-
kesministeriet i Berlin för att koppla samman den vetenskapliga kongres-
sen ”Haus und Hof” med Nordische Gesellschafts tredje riksmötet (3. 
Reichstagung) i Lübeck. Han bifogade ett ställningstagande av DAAD:s 
(Deutscher Akademischer Austauschdienst) sändebud [förmodligen 
Hermann Kappner], där denne absolut avrådde ifrån att skapa ett sam-
manhang mellan Nordische Gesellschafts tredje riksmöte i Lübeck och 
den vetenskapliga kongressen ”Haus und Hof”. Sändebudet avrådde 
även ifrån att lägga kongressen till Lübeck. Han menade att det inte alls 
vore bra bra om den vetenskapliga kongressen kopplades samman med 
Nordische Gesellschaft eftersom sällskapet redan hade ett dåligt rykte i 
Skandinavien. Enligt sändebudet var det inte heller lämpligt att lägga en 
vetenskaplig kongress i en stad utan vetenskapliga traditioner. Han före-
slog att inkludera DAAD i förberedelserna för kongressen eftersom man 
bara då kunde få med ”verkligen viktiga personligheter” till kongressen.17 
Nordische Gesellschafts ledning verkade dock inte ha lyssnat på denna 
rekommendation. Detta framgår av en skrivelse från Lutz Mackensen 
till Hermann Kappner i december 1935, där denne redogör för ett möte 
om Lübeckkongressen som hölls med skandinaverna (förmodligen mötet 
9/11, se kap. 3.1). Han skrev: 

 17 Tyska legationen, von Meynen till utrikesministeriet 9/10 1935. Deutsche Gesandtschaft 
Stockholm (DGS), Nordische Gesellschaft, Bd. 1, 1924–1937, Karton 328, AA.
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Sammankomsten i Köpenhamn om ”Haus und Hof” verkar ha slutat med ett 
fullständigt fiasko. – inte att undra på med tanke på skickligheten som man har 
hanterat hela saken från ”vår” sida. Jag hörde hittills bara av [Herman] Geijer; 
i varje fall vill Sverige och Norge inte delta, då dessutom Lübeckkongressen 
sammanfaller med den skandinaviska arkeologkongressen. Man verkar nu 
ha gjort sig kvitt Dr. Domes som jag hörde ryktesvägen.18

Både Kappner och Mackensen hade goda kunskaper om Skandinavien 
och många kontakter till nordiska forskare. Förmodligen är det därför 
Mackensen skriver ”’vår’ sida” i citattecken: han känner ingen närmare 
samhörighet med organisatörerna på Nordische Gesellschaft som han 
ansåg var okunniga om skandinaviska förhållanden. I hans skrivelse kon-
strueras ytterligare en grupp aktörer: tyska akademiker och byråkrater som 
positionerade sig som ett slags förmedlare mellan nazistiska myndigheter 
och svenska vetenskapsmän. En sådan position tillskrev sig både Macken-
sen och Kappner. Kappner försåg nazistiska myndigheter regelbundet 
med information om svenska akademiker, konstnärer, musiker, tonsät-
tare, författare och politiker, bl.a. om deras hållning gentemot Tyskland, 
deras vetenskapliga eller konstnärliga gärning, deras nationella rykte och 
deras ”rastillhörighet” (se om Kappner bl.a. Almgren 2005 och 2001). 
Denna grupp ”förmedlare” är mycket intressant att studera eftersom 
deras ageranden och uttalanden ofta pekar på en kluvenhet: å ena sidan 
ansåg de att de förstod skandinavernas kritik mot Nazityskland, å andra 
sidan fick de inte försvara deras position alltför tydligt inför nazistiska 
myndigheter för att inte själva bli ifrågasatta i sin nazistiska övertygelse. 
Ytterligare ett problem kunde bli att dessa personer ofta hade goda och 
nära relationer till skandinaver som de inte ville förstöra – samtidigt som 
de flesta av dessa ”förmedlare” var övertygade nazister, en övertygelse som 
de oftast försökte nedtona inför sådana skandinaver som var kritiska eller 
tveksamma mot nazismen. 

I den tidigare forskningen har beskrivits hur förmedlandet av informa-
tion om olika aktörer och områden i Sverige inhämtades och förmedlades 
till naziregimen i Berlin (Åkerlund 2010; Roth 2009; Garberding 2007; 
Almgren 2005). När t.ex. naziregimen intresserade sig för svenska aka-
demikers ”rastillhörighet”, politisk inställning, vetenskaplig produktion 

 18 Lutz Mackensen till [Herman Kappner] 6/12 1935. DGS, Nordische Gesellschaft, Bd. 1, 
1924–1937, Karton 328, AA. Tyskt orig: ”Die Kopenhagenzusammenkunft über ’Haus 
und Hof ’ scheint mit einem vollen Fiasko geendet zu haben. – kein Wunder bei der 
Geschicklichkeit, mit der man von ’unserer’ Seite die ganze Sache angepackt hat. Ich 
hörte bisher nur von Geijer darüber; jedenfalls wollen Schweden und Norwegen nicht 
mitmachen, da zu allem anderen auch noch die Lübecker Tagung mit dem skandinavi-
schen Archäologenkongreβ zusammenfällt. Dr. Domes soll inzwischen abserviert sein, 
wie ich gerüchterweise hörte.”
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och kvalitet, attityden mot Tyskland och kunskaper i det tyska språket, 
skaffade regimen fram information om dessa personer med hjälp av olika 
rapportörer som fanns på plats. En av dem var Hermann Kappner, men 
även Lutz Mackensen verkar ha rapporterat till högt uppsatta tjänstemän 
inom naziregimen. Informationen skickades sedan via tyska legationen i 
Stockholm till utrikesdepartementet i Berlin som vidarebefodrade den till 
naziregimens tjänstemän. Denna informationsinhämtning blev aktuellt 
när det handlade om bl.a. inbjudningar till universitet och konferenser i 
Tyskland. Tanken var att man ville bjuda in sådana personer som ansågs 
vara ”tyskvänliga” och kunde sprida en positiv opinion om Nazityskland 
i Sverige. Här är det värt att nämna att ”tyskvänlig” och ”nazivänlig” 
vanligtvis användes synonymt av nazistiska myndigheter, bl.a. för att ge 
sken av att alla tyskar var nazister (Almgren 2005:52).

Inför Lübeckkongressen letade Nordische Gesellschaft efter ”lämp-
liga” föredragshållare. Även här fick sällskapets arrangörer förlita sig på 
den information som de fick genom sina informatörer i Sverige. Av en 
skrivelse från Nordische Gesellschaft till tyska legationen i Stockholm 
framgår att sällskapet inte enbart tänkte på föredrag vid Lübeckkongres-
sen, utan planerade ett mer långsiktigt samarbete med de utvalda fors-
karna. Förmodligen tänkte de sig att dessa forskare regelbundet skulle 
bjudas in till Tyskland för att berätta om den senaste forskningen inom 
sitt område. Här var det viktigt att hitta ”lämpliga” samarbetspartner,19 
vilket kan översättas med en positiv inställning till Nazityskland och 
den rätta ”rastillhörigheten”. I ovan nämnda skrivelse från Nordische 
Gesellschaft till tyska legationen i Stockholm intresserade man sig bl.a. 
för Carl Wilhelm von Sydows förhållande till Tyskland och huruvida 
han skulle kunna komma ifråga för ett samarbete. Följande bedömning 
av von Sydow kom en månad senare genom Hermann Kappner: 

Docent C.W. von Sydow, Lund, borde ha en positiv inställning gentemot 
Tyskland. Om hans inrikespolitiska åsikter känner man här inget till. Han talar 
tillräckligt bra tyska. [Därefter följer en mening som ströks i slutversionen: 
Herr v. Sydow verkar dock inte befinna sig i ett speciellt gott förhållande till 
herr dr. Domes som det har berättats muntligen om].20

 19 Nordische Gesellschaft, [Heinrich Jessen], till DGS, 18/1 1936. DGS, Nordische Gesell-
schaft, Bd. 1, 1924–1937, Karton 328, AA.

 20 Hermann Kappner till DGS 21/2 1936. DGS, Nordische Gesellschaft, Bd. 1, 1924–1937, 
Karton 328, AA. Tyskt orig: ”Dozent C.W. von Sydow, Lund, dürfte eine positive Ein-
stellung zu Deutschland haben. Über seine innerpolitischen Ansichten ist hier nichts 
bekannt. Er spricht ausreichend Deutsch. [Strukit: Herr v. Sydow dürfte sich jedoch in 
keinem besonders günstigen Verhältnis zu Herrn Dr. Domes befinden, worüber münd-
lich berichtet worden ist].”
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Eftersom von Sydow vid denna tid redan satt i den förberedande kom-
mittén för Lübeckkongressen var han förmodligen redan känd även för 
Nordische Gesellschaft och ansågs vara ”pålitlig”, dvs. ”tyskvänlig”. Men 
citatet visar ändå på en försiktighet från bedömarens sida: ”borde ha”, 
”känner man inget till”… Det framgår ändå att bedömaren inte är helt 
säker. Även von Sydows kunskaper i tyska, som var betydligt bättre än 
dem hos många av hans kollegor, bedöms enbart som ”tillräckligt bra”. 
Vanligt i dessa bedömningar är det anonyma tonfallet. Så används mycket 
passivformer och pronomenet ”man”. Sällan framgår var och hur bedö-
maren har inhämtat sin information någonstans, förutom när bedömaren 
själv känner personen ifråga personligen. von Sydows bedömning visar 
att Kappner förmodligen hade träffat honom, men inte kände honom 
närmare. Strukningen av meningen om von Sydows problematiska för-
hållande till Domes pekar på att detta redan var känt i Tyskland och 
von Sydow på grund av detta kanske inte skulle bli den mest lämpade 
kandidaten för ett framtida samarbete. 

Varifrån erhöll Kappner sina upplysningar? Det undersökta materialet 
visar att Kappner hade kontakter till svenska folkminnes- och folklivs-
forskare som samarbetade med honom när det gällde föredragsresor av 
tyska forskare i Sverige och som höll honom informerad om stämningen 
i de svenska akademiska kretsarna. Så nämner t.ex. Åke Campbell i ett 
brev till Lutz Mackensen 1937 att han tillsammans med Kappner hade 
förberett en föredragsresa genom Sverige för Mackensen.21 En annan fors-
kare, som hade kontakt med Kappner, var folkloristen Gunnar Granberg 
som vid den tiden var ordförande för Uppsala universitets studentkår 
och assistent på Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (idag ISOF). 
Så återger Kappner i ett brev till tyska legationen (som förmedlades vi-
dare till Utrikesministeriet i Berlin) ett samtal som han hade haft med 
Granberg som ”redan nu som 30-åring hade skapat sig ett namn” och 
”räknades till de framtida vetenskapsmännen” i Sverige. Granberg berät-
tade för Kappner om sagokonferensen i Lund i november 1935 (se kap. 4) 
och hur Domes trängt sig på denna konferens på ett respektlöst sätt (in 
würdelosester Weise). Man hade Domes då – dock ganska motvilligt – låtit 
delta vid konferensens sista dag. Motvilligt, eftersom ”man” redan tidigare 
hade fått den uppfattningen att Domes var en ”officiell representant för 
det tyska riket, bestämt till kulturpolitisk förmedling”.22 Granbergs utsaga 
visar att Domes här representerar en sammanblandning av kultur och 
politik som han själv och flera kollegor ansåg som olämplig. Kappner: 

 21 Åke Campbell till Lutz Mackensen 27/2 1937. ISOF, ÅCS, vol. 85.
 22 Rapport av Hermann Kappner om ett samtal i Sverige om Dr. Domes, Nordische Gesell-

schaft och Sverige. Bilaga till ett brev från DGS, gez. Meynen, till AA 26/2 1936. DGS, 
Nordische Gesellschaft, Bd. 1, 1924–1937, Karton 328, AA.
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Dr. Granberg yttrade flera gånger att många akademiska kretsar, särskilt inom 
humaniora, motvilligt hade intagit en mer och mer distanserad hållning 
gentemot det nya Tyskland för att försvara sig mot de mycket påträngande 
ansträngningarna av herr Domes. Denne hade i sin ”Geschäftlichkeit” och i 
sin opålitlighet överallt lämnat det sämsta intrycket efter sig. För inte så länge 
sedan gjorde herr dr. Domes dock ett försök, på ett litet konstigt sätt i ett 
brev, att försäkra de svenska vetenskapsmännen sin lojalitet och att erkänna 
deras ”självständighet”. 

Dr. Granberg beklagade sig bittert över kortsiktigheten hos Nordische 
Gesellschaft, som just nu gjorde intensiva (fieberhafte) ansträngningar för att 
väcka intresse bland svenska vetenskapsmän för en planerad kongress i stor 
stil, ”Haus und Hof”. Sällskapet hade kommit med både storartade såsom 
pinsamma erbjudanden till forskarna för att de skulle delta. ’Bara svaga 
karaktärer, som befinner sig i penningnöd, skulle i detta land följa en sådan 
uppmaning’, sade han ordagrant. 

Dessa yttranden har riktats till mig under förutsättning att jag inte 
gör något direkt bruk av dem. Eftersom det nu handlar om den viktiga, 
redan tidigare behandlade frågan om kongressen ”Haus und Hof”, gör jag 
härmed denna förtroliga uppteckning. Uppenbarligen har alltså Nordische 
Gesellschaft ändå inte släppt sin plan, trots att flera officiella institutioner 
(amtliche Stellen) hade avrått dem. Desto värre är att de har betrott herr dr. 
Domes med genomförandet. Det är allmänt känt att det yttrades ett stort 
misstroende mot herr Domes i den danska offentligheten under de senaste 
veckorna som även har diskuterats i Sveriges vetenskapliga kretsar. Det verkar 
vara absolut nödvändigt med tanke på respekt för Tysklands värdighet att 
man sätter stopp för denna överdrivna aktivitet (Geschäftigkeit). Här står stora 
värden på spel eftersom Nordische Gesellschaft utifrån erfarenheten aldrig 
kommer att lyckas att ge en sådan kongress ett verkligt vetenskaplig värde, 
utöver ett visst organisatoriskt spektakel (Rummel). Detta på grund av att 
Nordische Gesellschaft beskrivs i de akademiska kretsarna i Sverige öppen 
som en propagandaorganisation (och en oskicklig sådan). Alla inre och yttre 
fiender kommer i fall att kongressen blir av att konstatera med största nöjet, 
hur en oansvarig förening skadar det tyska anseendet på ett oansvarigt sätt.23

 23 Rapport av Hermann Kappner om ett samtal i Sverige om Dr. Domes, Nordische Gesell-
schaft och Sverige. Bilaga till ett brev från DGS, gez. Meynen, till AA 26/2 1936. DGS, 
Nordische Gesellschaft, Bd. 1, 1924–1937, Karton 328, AA. Tyskt orig: ”Dr. Granberg 
äusserte wiederholt, dass weite Kreise der Wissenschaft, zumal der Geisteswissenschaft, all-
mählich eine ablehnende Haltung zum neuen Deutschland notgedrungen eingenommen 
hätten, um sich der überlästigen Bemühungen des Herrn Domes erwehren zu können, 
der in seiner Geschäftlichkeit und gleichzeitig Unzuverlässligkeit überall den schlechtesten 
Eindruck hinterlassen habe. Vor kurzer Zeit habe Herr Dr. Domes jedoch brieflich den 
einen in etwas merkwürdiger Form unternommen Versuch gemacht, den schwedischen 
Gelehrten seine Loyalität zu versichern und ’ihre Selbstständigkeit’ anzuerkennen.
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Anade Granberg att Kappner skulle bryta sitt löfte om att ”inte göra något 
direkt bruk” av samtalet? Det kan man inte veta idag. Men Granbergs 
beskrivningar gick hela vägen från Kappner via tyska legationen till Utri-
kesministeriet i Berlin. Granbergs berättelse visar hur agerandet av Domes 
och Nordische Gesellschaft bidrog till att den svenska skepsisen mot den 
tyska vetenskapen ökade. I citatet säger Granberg att många grupper 
inom den svenska humanistiska vetenskapen numera känner sig tvungna 
att ta avstånd från Tyskland p.g.a. ”herr Domes mycket påträngande 
ansträngningar” och p.g.a. sällskapets ”intensiva (fieberhafte) ansträng-
ningar” att försöka få svenska forskare till Lübeckkongressen. Intressant 
är här att se hur ansvaret för de försämrade relationerna läggs på Tyskland. 
Enligt Granberg blir det nödvändigt för de svenska akademikerna, och 
här särskilt humanisterna, att ta avstånd mot Tyskland om de själva inte 
vill förlora ansiktet inför den svenska offentligheten. 

Men avståndstagandet handlar här alltså i första hand om risken för 
en oseriös vetenskap och inte om någon kritik mot nazitysk våldspolitik 
eller antisemitism. Granbergs berättelse om sällskapets pinsamma erbju-
danden förblir dock otydligt och vagt eftersom det inte ges några konkreta 
exempel. Men kanske undviker Granberg också konkreta exempel för att 
skydda de personer som väljer att delta i Lübeckkongressen. Granbergs 

       Dr. Granberg beklagt sich bitter über die Kurzsichtigkeit der Nordischen Gesellschaft, 
die z. Zt. fieberhafte Anstrengungen unternehme, um für eine im Sommer geplante Ta-
gung grossen Stils ’Haus und Hof’ unter den schwedischen Wissenschaftlern Interesse zu 
finden und die den Wissenschaftlern ebenso grossartige wie diesen peinliche Angebote 
gemacht habe, um sie zur Teilnahme zu bewegen: ‚Nur schwache Charaktere, die sich 
in Geldverlegenheit befinden, werden hierzulande einer solchen Aufforderung nachkom-
men’, äusserte er wörtlich.

       Diese Äusserungen sind unter der Vorrausetzung, dass ich keinen direkten Gebrauch 
davon mache, an mich gerichtet worden. Da es sich doch dabei um die wichtige, bereits 
früher behandelte Frage der Tagung ’Haus und Hof’ handelt, mache ich hiermit diese 
vertrauliche Aufzeichnung. Offensichtlich hat also die NG ihren Plan trotz des Abratens 
der amtlichen Stellen nicht fallen lassen, und was noch bedenklicher erscheint, sie hat 
Herrn Dr. Domes mit der Durchführung betraut. Bekanntlich ist Herr Domes in den 
letzten Wochen von der dänischen Öffentlichkeit ein recht starkes Misstrauensvotum 
ausgesprochen worden, das auch in wissenschaftlichen Kreisen Schwedens allgemein dis-
kutiert wurde. Es scheint unter den obwaltenden Umständen im Interesse der deutschen 
Würde dringend erforderlich, dass diesem Treiben einer übermässigen Geschäftigkeit 
endlich einmal Einhalt geboten wird. Es stehen hierbei erhebliche Werte für das deutsche 
Ansehen auf dem Spiel, da es erfahrungsgemäss der NG, die in wissenschaftlichen Kreisen 
Schwedens offen als Propagandaorganisation (ungeschickter Art) bezeichnet wird, in kei-
ner Weise gelingen dürfte, einer derartigen Tagung über einen gewissen organisatorischen 
Rummel hinaus wirklich wissenschaftlichen Wert zu verleihen. Alle inneren und äusseren 
Feinde werden im Falle eines Zustandekommens mit grösstem Vergnügen konstatieren, 
wie hier ein unverantwortlicher Verein in unverantwortlicher Weise das wissenschaftliche 
deutsche Ansehen schädigt.”
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utsaga ”bara svaga karaktärer, som befinner sig i penningnöd, skulle i 
detta land följa en sådan uppmaning”, är dock intressant i sammanhanget 
eftersom han förmodligen kände till att bl.a. von Sydow och Sigurd  Erixon 
satt i den förberedande kommittén och att Erixon planerade att delta i 
kongressen – två män som vid den tiden betraktades som Sveriges främsta 
folklivs- och folkminnesforskare. Men en annan möjlig tolkning är förstås 
att det var just därför Granberg berättade detta för Kappner. Risken fanns 
att även dessa två forskare hamnade i en obekväm sits i sitt eget hemland 
genom Nordische Gesellschafts agerande: å ena sidan var de intresserade 
av en seriös internationell vetenskaplig kongress, å andra sidan ansåg också 
de att Nordische Gesellschaft hanterade situationen på ett oprofessionellt 
sätt (se kap. 3.3). Det är dessutom möjligt att det förväntades av Erixon, 
som vid den tiden ansågs vara en av Europas mest kunniga husforskare, 
att han skulle engagera sig i en internationell vetenskaplig kongress om 
husforskning i Tyskland. Men av Granbergs utsaga kan man dra slutsatsen 
att Nordische Gesellschaft i sin desperation att hitta lämpliga personer 
till kongressen kanske hade erbjudit större penningsummor för att locka 
föreläsare, dvs. att de möjligtvis försökte ”köpa” deltagare till kongressen. 
Men det sägs inte explicit och det finns inget uttalat om det i materialet, 
förutom att Nordische Gesellschaft ville ta på sig det ekonomiska ansvaret 
och att deltagarna skulle få resa och bo på deras bekostnad.

Gunnar Granberg var vid den tiden väl bekant för de tyska myndig-
heterna. Så var t.ex. universitet i Kiel redan 1935 intresserad av att få dit 
honom som lektor i nordiska språk. Man hade egentligen hoppats på Sven 
Liljeblad, men denne hade tackat nej. Liljeblad begrundade detta med 
sin ”dåliga ekonomiska situation” på grund av en ”misslyckad expedition 
till Centralasien” och att han därför behövde sina inkomster från Sverige. 
Men han beklagade att de ”yttre förhållandena tvingade honom att tacka 
nej till detta tillfälle till så nära samarbete med den tyska vetenskapen”.24 
När Liljeblad tackade nej, försökte naziregimen att vinna Granberg till 

 24 Sven Liljeblad till legationsråd E.O. Meynen, DGS, 12/9 1935. R 64108, DGS, AA. 
Tyskt orig: ”Es tut mir sehr leid, dass ich, durch äussere Verhältnisse gezwungen, diese 
Gelegenheit zu so enger Zusammenarbeit mit der deutschen Wissenschaft ausschlagen 
muss. Sowohl die schwedische Volkskunde als auch ich persönlich wären dadurch sicher 
bereichert worden.

      Einer der ausschlaggebenden Gründe für meinen Verzicht ist meine augenblickliche sehr 
schwierige finanzielle Lage. Ich habe sehr grosse wissenschaftliche Schulden infolge einer 
missglückten Expedition nach Zentralasien und kann daher unter keinen Umständen 
auf meine augenblicklichen Einkünfte in Schweden verzichten, da ich von Deutschland 
aus unter den gegenwärtigen Verhältnissen nicht in der Lage sein würde, die zur Tilgung 
meiner Verpflichtungen notwendigen Beträge nach Schweden zu überführen.” Se även: 
REM. Gez. Thieβen, till AA 24/7 1935; Tyska legationen, gez. von Meynen, till AA, den 
14/9 1935. R 64108, DGS, AA. 
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lektoratet. I samband därmed granskades Granberg av naziregimen och 
bedömdes som en ”duktig vetenskapsman som talade tyska, estniska och 
finska” och som ”mycket lätt kunde sätta sig in i nya förhållanden”.25 Det 
gjordes dock inga utsagor om hans ”rastillhörighet” eller politiska åsikter. 
Men av Granbergs berättelse för Kappner framgår att även Granberg kände 
sig kluven när det gällde det fortsatta samarbetet med tysk vetenskap.

Granbergs utsagor om stämningen i Sverige gentemot Nordische Ge-
sellschaft och den tyska vetenskapen bifogade Kappner ett brev till utrikes-
ministeriet, där han beklagade att man i Tyskland inte verkade ha förstått 
att Nordische Gesellschafts arbete i många avseenden inte hade förbättrat 
Tysklands anseende i Sverige. Som tidigare nämnt, hade Kappner redan 
under hösten 1935 varnat för att låta Nordische Gesellschaft ta över ansvaret 
för den vetenskapliga kongressen ”Haus und Hof” och för att förlägga kon-
gressen till Lübeck och i anslutning till det tredje riksmötet. Av skrivelser i 
det Utrikespolitiska arkivet i Berlin framgår dock att Nordische Gesellschaft 
oberoende av Kappners kritik fortsatte med planeringen av kongressen och 
med Domes som den ansvarige koordinatorn. I ett brev 15/4 1936 med-
delade t.ex. tyska legationen till utrikesministeriet att kongressen skulle 
äga rum i Lübeck den 2–5/6 1936 och att man hade bildat förberedande 
kommittéer, bl.a. i Sverige under ledning av Sigurd Erixon.26 Nordische 
Gesellschaft planerade även för sitt tredje riksmöte som skulle hållas i slutet 
av juni samma år i Lübeck och på förslagslistan för ”lämpliga personer”, 
som kunde bjudas in, stod bl.a. Sigurd Erixon och Gunnar Granberg.27 

Sigurd Erixon verkade dock inte ha haft samma bekymmer med 
Domes som von Sydow och Granberg, vilket kan bero på att Domes 
respekterade Erixons förslag för kongressen i större utsträckning än andras 
idéer. Dessutom hade Domes och Erixon gemensamma forskningsintres-
sen inom husforskningen och god kontakt med varandra. De träffades 
också ett flertal gånger, bl.a. i Erixons hem. Erixon hjälpte Domes även 
med information och bilder till en av dennes publikationer, Die nordische 
Welt (Domes 1936).28 På så sätt är det möjligt att Erixon, som tidigt blev 
involverad i förberedelserna och hade god kontakt med Domes, kunde 
påverka gestaltningen av kongressen. Dessutom var kongressens tema 
”Haus und Hof” ett av hans centrala forskningsintressen och han såg det 
förmodligen som sin vetenskapliga uppgift att delta. Erixon verkade dock 
 25 Hermann Kappner till prof. Otto Höfler (Kiel), 15/9 1935. R 64108, DGS, AA. Även 

Waldemar Liungman stod på förslagslistan, men verkar inte ha blivit tillfrågad.
 26 Tyska legationen, gez. Meynen, till AA 6/3 1936. DGS, Nordische Gesellschaft, Bd. 1, 

1924–1937, Karton 328, AA. Kongressen flyttades dock sedan fram en månad, till 2–5/7 1936.
 27 Tyska legationen, gez. Meynen, till AA 27/4 1936. Förslagslista från Hermann Kappner 

som Meynen förmedlade vidare till AA. DGS, Nordische Gesellschaft, Bd. 1, 1924–1937, 
Karton 328, AA.

 28 Se korrespondens mellan Sigurd Erixon och Fred J. Domes 1935–1936. Vol. 8:36, NM, X.
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ha talat med Domes om sina kollegors tvekanden, eftersom Domes i en 
skrivelse i november 1935 försäkrade Erixon att Lübeckkongressen ”på in-
tet sätt står i konkurrens med Edinburgh”.29 Kongressen i Edinburgh hade 
planerats av IAFE i samarbete mellan skandinaver och britter (se kap.4). 
Domes meddelade i sitt brev från november 1935 till Erixon också att han 
snart skulle komma till Stockholm och att han ville träffa Erixon för en 
närmare diskussion av kongressen. Det är möjligt att de här omnämnda 
problemen då togs upp i ett samtal mellan dem. 

Av Kappners skrivelser och korrespondensen svenska folklivsforskare 
emellan framgår att problemen mellan Nordische Gesellschaft och svenska 
akademiker även handlade om olika uppfattningar av det nordiska i en 
nazistisk och en svensk kontext. Det visar t.ex. ett brev från tyska legatio-
nen till Utrikesministeriet i Berlin 2/6 1938. Här skrev tyska legationen att 
kongressen ”Haus und Hof” 1936 var ett exempel på hur man gjorde ”för-
sök, som nästan gick över gränsen till en respektlös hållning, för att väcka 
intresse bland svenska vetenskapsmän för ett deltagande i utställningen 
[och kongressen] ’Haus und Hof ’”. 30 Granbergs citat att enbart ”svaga 
karaktärer”, som var i behov av pengar, skulle följa en sådan uppmaning, 
återkom i denna skrivelse. Både Nordische Gesellschaft och naziregimen 
borde dra slutsatsen av dessa händelser att ”arbetssättet” gentemot Sverige 
borde förändras. Man borde ta mer hänsyn till svenskarnas ”mentalitet” 
och detta gällde framför allt offentliga personer som Nordische Gesell-
schaft ville samarbeta med. Problemen förklaras i första hand med olika 
perspektiv på den ”nordiska tanken”: 

Utifrån svensk uppfattning är ”nordisk” ett begrepp som uteslutande begränsas 
på de nordeuropeiska länderna med ett mycket specifikt innehåll. Utifrån 
svensk övertygelse handlar det framför allt om en äkta germansk yttrandefrihet, 
även av den politiska övertygelsen och om att visa sin vilja genom val och 
majoritetsbeslut. Det tillkommer en stark ideologisk betoning av toleransen 
gentemot andra åsikter än de egna, utan hänsyn till ras- eller partitillhörighet. 
Utifrån denna allmänna inställning anser många svenska kretsar att Tyskland, 
som har gett upp den äkta germanska friheten genom sin ”diktatoriska regim”, 
inte har rätt att utnämna sig själv till den som förkunna den nordiska tanken 
i Norden. Därför misstänker man bakom denna ideologiska propagandan 
kamouflerade politiska strävanden för expansion.31

 29 Fred J. Domes till Sigurd Erixon 18/11 1935. Vol. 8:76, NM, X.
 30 Rapport från DGS, gez. Below, till AA 2/6 1938. DGS, Nordische Gesellschaft, Bd. 2, 

1937–1938, Karton 328, AA. Tyskt orig: ”So wurden z.B. Anfang 1936 bis hart an die 
Grenze des mit einer würdigen Haltung vereinbaren gehende Versuche gemacht, für eine 
im Sommer 1936 geplante Ausstellung ’Haus und Hof ’ unter schwedischen Wissenschaft-
lern Interesse zu erwecken und sie zur Teilnahme zu bewegen.”

 31 Rapport från DGS, gez. Below, till AA. 2/6 1938. DGS, Nordische Gesellschaft, Bd. 2, 
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Skribenten von Bülow poängterar också att dessa tankegånger inte bara 
är vanliga i marxistiska och liberala kretsar i Sverige, utan även i ung-
nationella (jungnationale), som just lyfter fram det ”typiskt svenska” i sin 
”nationella hållning”. von Bülow önskar mer jämlika relationer och mer 
ömsesidig respekt för varandra. 

I citatet ovan skapas en tydlig skillnad mellan nazistiska och nordiska/
svenska tolkningar av det nordiska och det germanska. Skribenten försöker 
förklara det nordiska utifrån ett nordiskt och svenskt perspektiv: utifrån 
en svensk tolkning kopplas det nordiska då samman med det germanska 
som beskrivs som äkta. Enligt skribenten är det enbart denna essentiella 
tolkning av det germanska som betraktas som sann av svenskarna, vilket 
implicit säger att de i Nazityskland proklamerade betydelserna av det 
germanska är felaktiga. Utifrån denna uppfattning blir alltså nazistiska 
beskrivningar av det germanska som uttryck för ”ren, nordisk ras” till 
något konstruerat och onaturligt. I stället kopplas det germanska sam-
man med tolerans, frihet och demokrati, något som Tyskland har givit 
avkall ifrån på grund av sin diktatoriska politik. Utifrån det här beskrivna 
”svenska perspektivet” blir det nordiska till något som handlar om frihet 
och tolerans, där ras- och partitillhörighet inte spelar någon roll. Här 
kan man förstås invända att det även i Sverige existerade beskrivningar 
av nordiskhet som kopplades samman med ett visst utseende och ”ras”, 
ett s.k. ”nordiskt utseende”, dvs. vit, blond, blåögd, osv. som lyftes fram 
som något positivt (se bl.a. Almgren 2005:48). Beskrivningar av det nord-
iska som en högstående ras fanns även i Sverige vid denna tid. En viktig 
skillnad, som också påpekas i citatet ovan, var dock att föreställningar 
om nordisk ras inte skulle få styra över politiken och inte heller inom 
vetenskapen. Viktigt för svenskarna var enligt skribenten att det fortfa-
rande existerade demokrati och yttrandefrihet. Man fick inte utestänga 
opposi tionen. Huvudpoängen med den här beskrivna diskursen är att 
svenskarna – och nordborna överhuvudtaget – själva ville bestämma över 
vad det nordiska ska vara. Det liknar den tidigare beskrivna diskursen, där 

1937–1938, Karton 328, AA. Tyskt orig: ”Nach schwedischer Auffassung ist ’nordisch’ ein 
ausschliesslich auf die nordeuropäischen Länder begrenzter Begriff mit ganz bestimmtem 
Inhalt. Er umfasst vor allen Dingen die nach hiesiger Überzeugung echt germanische 
Freiheit der Meinungsäusserung, der politischen Gesinnung und der [gestrichen: demo-
kratischen Form der] Willensäusserung in Form von Wahlen und Mehrheitsbeschlüssen. 
Hinzu kommt eine starke ideologische Betonung der Toleranz gegenüber Andersden-
kenden, ohne Rücksicht auf Rassen- oder Parteizugehörigkeit. Aus dieser allgemeinen 
Einstellung heraus sind viele Kreise in Schweden der Ansicht, dass Deutschland dass sich 
durch sein ’diktatorisches Regime’ der echt germanischen Freiheit begeben habe, nicht 
zum Verkünder des nordischen Gedankens im Norden berufen [sei]. Daher vermutet 
man hinter dieser ideologischen Propaganda verkappte politische geistige Expansionsbe-
strebungen.”
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det nordis ka sågs av många nordbor som något essentiellt, något naturligt 
och självklart. Enligt denna diskurs skulle nordborna ha tolkningsfö-
reträde när det gällde att definiera nordiskhet eftersom de var födda i 
Norden och därför ansåg att de var bäst lämpade att definiera vad det 
nordiska skulle vara. Utifrån denna diskurs hade tyskarna diskvalificerat 
sig från att kategorisera någon nordiskhet, bl.a. därför att de inte var födda 
i Norden och p.g.a. deras odemokratiska tillvägagångssätt. Därför kunde 
deras predikningar över den ”nordiska tanken” inte heller tas på allvar i 
Norden. Det var också en förklaring till varför Nordische Gesellschafts 
försök till samarbete inte betraktades som seriösa. Jag har inledningsvis 
nämnt hur föreställningar av den ”nordiska tanken” skilde sig i Sverige 
och i Nazityskland, där svenska definitioner syftade på gemenskapen mel-
lan ”broderfolken” i de nordiska länderna som skulle stödja varandra. Det 
var även denna hegemoniska diskurs i de nordiska länderna som ledde 
till motståndet mot nazistiska tolkningar av den ”nordiska tanken”. Dessa 
tolkningar av det nordiska utmanade en nazistisk diskurs om det nordiska 
som en ”överlägsen ren ras”. 

3.3 ”Nordisk ras” på torget i Lübeck?
Hur gick meningsutbyte till mellan de nordiska folklivs- och folkminnes-
forskarna angående Lübeckkongressen och Nordische Gesellschafts age-
rande? Korrespondens mellan de nordiska forskarna och mellan de och 
tyska kollegor bekräftar ytterligare att olika uppfattningar om nordiskhet, 
ras, politik och vetenskap spelade en viktig roll i diskussionen om delta-
gandet i Lübeckkongressen. Här var det framför allt tre viktiga synpunk-
ter som lät svenskarna tveka: den nazistiska raspolitiken, naziregimens 
försök att styra över det internationella samarbetet och händelserna i den 
tyska vetenskapen efter 1933. Jag vill belysa detta i det följande med några 
exempel ur korrespondenser. 

Tidpunkten för Lübeckkongressen var betydelsefull för hur det svensk-
tyska samarbetet skulle gestaltas under de närmaste åren. Här handlade 
det om att inbjudan till Lübeckkongressen kom just vid en tid, då de 
svenska, brittiska och tyska folklivs- och folkminnesforskarna var syssel-
satta med att försöka åstadkomma ett mer organiserat internationellt 
samarbete. Det var nu som ämnets framtida inriktning skulle formas, 
både på de olika europeiska ländernas nationella plan och internationellt. 
Därför var det betydelsefullt att avgöra vilken roll som Tyskland skulle få 
spela i det framtida internationella samarbetet. 

Under hösten 1935 pågick intensiva förberedelser mellan nordiska 
folklivs- och folkminnesforskare för att organisera en sagokongress i Lund 
6–8/11 1935 och för att planera en ny internationell samarbetsorganisation 
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inom folkminnes- och folklivsforskningen. Planeroingen för Lundamötet 
i november 1935 pågick samtidigt som förberedelserna för Lübeckkon-
gressen och båda händelserna diskuterades av forskarna ofta i relation 
till varandra. Ett exempel på det är ett brev som Åke Campbell skrev till 
Hermann Geijer den 1/9 1935. I skrivelsen berättar Campbell om ett möte 
han haft i Lund med Carl Wilhelm von Sydow, där de avhandlade det in-
ternationella samarbetet, bl.a. den planerade sagokonferensen i Lund och 
Lübeck- och Edinburghkongresserna. Både Campbell och von Sydow 
misstänkte en sammanblandning av politisk propaganda och vetenskap 
vid Lübeckkongressen:

Vi [Campbell och von Sydow] behandlade därefter Lübeck-kongressen. Dr. 
Domes hade lika energiskt som [Helmut] Arntz men uppenbarligen helt 
oberoende av denne arbetat i Kphm [Köpenhamn] för en nordisk kongress i 
Lübeck i början av juli 1936. Wilhelm [Carl Wilhelm von Sydow] hade nämnt 
om Edinburgh-kongressen, men då man ej kände något närmre härtill hade 
man ej kunnat taga någon hänsyn härtill. Dr. Domes första förslag till program 
kunde W. och danskarna ej godtaga oförändrat. Där var alldeles för mycket 
av politik och populär tillställning – rentav folkfester o.dyl., där de inbjudna 
nordiska vetenskapsmännen skulle vara föreställningarnas slagnummer.32

Campbell skriver att han och von Sydow även diskuterade vilka personer 
som skulle vara med på sagokongressen i Lund. von Sydow ansåg enligt 
Campbells redogörelse att det var viktigt att ha med en representant för 
den tyska atlas för folklivsforskning (Atlas der deutschen Volkskunde, 
ADV), dock ej den tidigare nämnda Helmut Arntz. Campbell: 

Vi övergingo därefter till Helmut Arntz mycket energiska arbete för en nordisk 
Volkskundeatlas under filologkongressen i Köpenhamn. Arntz vände sig 
till Sydow såsom representant för Sverige uppenbarligen utan att redogöra 
för de tidigare förbindelserna med ULMA. Han underhandlade även med 
Udvalget for danske folkemaal, alltså Poul Andersen, samt uppenbarligen 
även med Jörgen Olrik vid Dansk Folkemuseum. Norrmännen fick han 
visst ej riktigt tag på men därför skulle han också resa från Köpenhamn till 
Oslo. Huruvida han även avsåg att resa till Stockholm och Uppsala veta vi 
ej här. Arntz medförde de tyska frågekortlistorna och annat sådant material 
som kunde belysa frågekortarbetet i Atlas d.d.V. [ADV]. Han underhandlade 
med en förläggare i Köpenhamn om tryckningen av den nordiska atlasen (!). 

Emellertid tycks danskarna ha funnit H. Arntz väl energisk och kanske 
väl påträngande. Sydow har uppenbarligen blivit den svenske representant 

 32 Åke Campbell till Hermann Geijer 1/9 1935. E 1C, Tjänstebrevsamling 1914–1940, ISOF. 
[Helmut] Arntz (1912–?): tysk språkforskare, folklivsforskare och runforskare. 1935 var han 
referent för DFG.
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som skulle föra saken vidare till Norge. I Danmark blev det Poul Andersen i 
Folkemaalsudvalget, som skulle taga upp Atlas-frågan och träda i förbindelse 
med Centralen i Berlin och där sätta sig in i Atlasarbetets organisation. 
Emellertid vill Wilhelm [von Sydow] ej nu resa till Berlin eller Tyskland utan 
han hoppas att Geijer skall taga denna uppgift på sig.33

Citatet visar på ett under 1930-talet vanligt återkommande fenomen: en 
kunskapsordning inom folklivsforskningen som enligt naziregimen skulle 
definieras utifrån ett tyskt tolkningsföreträde. Arntz beskrivs här som en 
mycket aktiv och drivande person: ”energisk, kanske väl påträngande”, 
han reser hit och dit, för med sig frågelistkort och försöker ta kontakt med 
forskare som han bedömer som lämpliga för samarbetet om en nordisk 
atlas. Aktivitet brukar anses som något positivt, men här beskrivs den i ne-
gativa termer: utifrån de nordiska forskarnas syn utövas aktiviteten på ett 
felaktigt sätt. Citatet är ett exempel på hur nazistiskt influerade forskare 
utgick ifrån en kunskapsordning som definierades av tyska vetenskaps-
män, där nordiska kollegor visserligen tillskrevs betydelse fulla positioner 
men ändå fick underordna sig en tysk dominans på området. Samarbete 
med nordbor var eftersträvat och önskat från tysk sida, men det skulle ske 
på de tyska forskarnas villkor. Kvinnliga forskare var helt osynliga i denna 
vetenskapliga diskurs som var helt och hållet maskulint kodad. 

Utifrån Campbells och hans skandinaviska kollegors perspektiv re-
presenterade Arntz en sådan tysk som ville skaffa sig tolkningsföreträde 
även inom den nordiska folklivsforskningen – och här gick gränsen för 
vad de nordiska forskarna kunde acceptera. I citatet beskrivs Arntz som 
en överdriven aktiv aktör, medan de skandinaver som förväntas sam arbeta 
med honom, framställs som passiva och blir snarare bifigurer i detta 
samarbete. Utropstecknet i citatet visar hur starkt Campbell reagerar på 
att Arntz t.om. försöker styra upp forskningen om nordisk kultur, något 
som enligt de nordiska forskarna skulle vara förbehållna nordborna själva. 
Men det framgår även av citatet att Arntz enligt de nordiska forskarna inte 
respekterade nordbornas egen kunskapsordning, nämligen att nordborna 
själva redan hade sina egna experter på folklivsforskningens område som 
de ansåg att Arntz borde ha kontaktat först. Utifrån föreställningar om 
ett demokratiskt tillvägagångssätt borde dessa experter sedan själva välja 
representanter för det internationella samarbetet. 

Den tyske etnologen Friedemann Schmoll talar om två grupper av 
tyska folklivsforskare inom det internationella samarbetet under 1930- 

 33 Åke Campbell till Hermann Geijer 1/9 1935. E 1C, Tjänstebrevsamling 1914–1940, ISOF.  
Poul Andersen (1901–1985): dansk filolog, professor i dialektologi vid Köpenhamns 
universitet, ledare för Folkemaalsudvalget; Jørgen Olrik (1875–1941): dansk historiker, 
direktör för Dansk Folkemuseum i Köpenhamn.
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till 50-talen (Schmoll 2010). Den ena gruppen är Arntz ett exempel på. 
Den inkluderade sådana forskare som satte likhetstecken mellan interna-
tionellt samarbete och tysk tolkningsföreträde inom vetenskapen. Här 
används internationellt samarbete framför allt för att bekräfta den tyska 
vetenskapens överlägsenhet och för att försöka ge den en framstående, 
ledande position i världen – något som präglade naziregimens och Nord-
ische Gesellschafts arbetssätt. Schmoll benämner detta också som ”den 
tyska folklivsforskningens Europa” (das Europa der deutschen Volkskunde, 
Schmoll 2010:411). Den andra gruppen folklivsforskare är sådana som 
definierar internationellt samarbete som ett ömsesidigt givande och ta-
gande. Jag skulle vilja tolka det som att den första gruppen agerade utifrån 
nationalistiska föreställningar om en tysk hegemoni inom vetenskapen, 
medan den andra gruppen agerade utifrån uppfattningar om existerande 
nationella kulturer, men där ett utbyte och kunskaper om varandras na-
tionella kulturer ansågs vara viktigt för att kunna utveckla vetenskapen.

Eftersom Arntz betedde sig på ett oacceptabelt sätt, ansåg von Sy-
dow enligt Campbell att denne inte ”bör förekomma” på Edinburgh-
kongressen. von Sydow ville helst ha med Lutz Mackensen, något som 
dock ”Sven” [Liljeblad] avrådde ifrån. En förklaring gavs dock inte i ovan 
nämnda skrivelse. Men det viktigaste som Campbell och von Sydow kom 
överens om, var att bara ”en (1) tysk bör bjudas in” till Edinburghkongres-
sen och Campbell föreslog att Geijer utsåg någon under sin kommande 
Tysklandsresa.34 

Antalet tyskar skulle reduceras till bara en representant. Det ger ut-
tryck för svenskarnas kluvenhet inför den tyska folklivsforskningen vid 
denna tid. Å ena sidan sågs den tyska vetenskapen fortfarande som en 
viktig kontaktyta för de svenska forskarna, vilket även korrespondensen 
mellan svenskarna själva och mellan de och tyskarna visar, å andra sidan 
ville man bevara ett visst handlingsutrymme och var rädd för ett tyskt 
övertag på området på ett sätt som man ogillade. Ett alternativ var att 
begränsa antalet tyskar och att försöka hitta de ”rätta”. Det var oftast 
sådana som de svenska forskarna uppfattade som seriösa vetenskapsmän 
och som inte ansågs underordna sin forskning politiska mål.

Av Campbells skrivelse till Geijer framgår att organisatörerna för 
Lübeckkongressen hade skapat en organisationskommittée, där Sverige, 
som tidigare nämnt, skulle representeras av Sigurd Erixon, Carl Wilhelm 
von Sydow, ”Riksantikvarien” [Sigurd Curman] och arkeologen [Nils] 
Åberg.35 von Sydow ville dock inte delta i kongressen eftersom han före-
drog att delta i ”den vetenskapliga Edinburghkongressen” enligt Camp-
bell. Det var flera svenskar som inte ämnade åka till kongressen i Lübeck 
 34 Åke Campbell till Hermann Geijer 1/9 1935. E 1C, Tjänstebrevsamling 1914–1940, ISOF.
 35 Ibid.
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och Campbell och von Sydow hade funderat på hur man skulle förmedla 
detta till tyskarna utan att förarga dem. Campbell: 

W. [von Sydow] ansåg det lämpligt att säga tyskarna att vi voro upptagna med 
en annan kongress för vetenskapligt samarbete (i Edinburgh, vilket kanske ej 
behövde nämnas) och att vi ej kunde komma till Lübeck, såvida ej tiden där 
ändrades till längre fram i juli. Kanske kunde man fara fr. Edinburgh över 
Köpenhamn till Lübeck.36

Uttalandet visar att von Sydow och Campbell inte ville förstöra kon-
takterna med det tyska vetenskapssamhället, fastän de var fundersamma 
om Lübeckkongressens vetenskaplighet. Kritiken mot de tyska represen-
tanterna och mot den tyska vetenskapens politisering skulle inte yttras 
öppet för tyskarna, i stället skulle man uppge praktiska skäl till att inte 
delta i kongressen. Men möjligheten till deltagande utesluts inte helt: om 
tiden för kongressen ändras så att den kan länkas ihop med besöket på 
Edinburghkongressen, blir ett deltagande möjligt. Citatet visar tydligt 
hur kluvna de måste ha varit inför händelserna i Tyskland.

Den danske folkminnesforskaren och arkivarien Hans Ellekilde öpp-
nade dock upp för en annan möjlighet. I ett brev till Åke Campbell 11/11 
1935 föreslog han att nordborna i stället helt och hållet skulle dominera 
Lübeckkongressen för att sätta sin prägel på den: 

Det är min Opfattelse efter Moedet med Tyskerne i Koebenhavn, at Nord-
boerne staar sammen om at deltage i og afgoerende praege den tyske Spe-
cialkongress om Haus und Hof i Lübeck. Danskerne har jo taget til Orde 
for og faaet de Tyske Statens Tilslutning til, at Svenskerne faar det vigtig 
[oläsligt] Ordfoererskab i Hus och Gaard i historisk Tid (Sigurd Erixon), 
og at Nordmaendene faar det tredj [oläsligt] Ordfoereskab i den filologiske 
Opfattelse af Hus og Gaard (Marstrander). […] Hvorfor skal Norden som 
Helhed gaa med til Kongressen. Fordi den er staerkt oensket af den tyske 
Regering, og fordi vi vil jeg tro, de igenom kan virke til Gavn for vore Formaal, 
Oprettelse af en central for Folkemindesinsamling i Tyskland.37

Här argumenteras för ett strategiskt tillvägagångssätt av två skäl: för det 
första ska den nordiska dominansen kunna sätta en av nordborna önskad 
prägel på kongressen, för det andra har man då en chans att få gehör för 
andra viktiga planer som Tyskland kan hjälpa till med att förverkliga, 
nämligen att åstadkomma ett centralt arkiv för folkminnen. Som jag 
nämnt i kapitel 1.4.2, fanns starka önskemål och långt gångna planer på 
att skapa ett internationellt arkiv för folkminnen. En idé var att placera 

 36 Ibid.
 37 Hans Ellekilde till Åke Campbell den 11/11 1935. E 1 C 10, Tjänstebrevsamling 19141–1940, 

ISOF.
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detta arkiv i Tyskland, exempelvis i Greifswald. Här kunde man även 
utnyttja de stora ekonomiska resurserna som lades på folklivsforskningen 
i Tyskland vid denna tid och arkivet skulle ligga geografiskt lätt tillgängligt 
för forskare från många andra nationer.

I citatet ovan lyfts danskarnas aktörskap fram (”danskerne har jo taget 
til Orde for og faaet…”) och det är samtidigt en positiv nationell själv-
presentation: det är danskarna som har lyckats påverka tyskarna på så sätt 
att flera nordiska forskare hade fått ordförandeposter på sessionerna vid 
Lübeckkongressen. Nordborna borde enligt Ellekilde ”staar sammen om 
at deltage i og afgoerende praege den tyske Specialkongress om Haus und 
Hof”: här lyfts fram ett gemensamt intresse och strävan mellan nordborna 
för den ”rätta” vetenskapen, något som också benämns som unifikation 
i den kritiska diskursanalysen (Wodak m.fl. 1998:84). Det är talet om 
betydelsen av sammanhållning och bildandet av en gemensam front mot 
andra. Unifikativa uttalanden formuleras ofta för att motverka ett hot: 
här handlade det förmodligen om risken att en vetenskap, som upplevdes 
som politiserad och oseriös, skulle få ta stor plats i Lübeck och detta var 
en vetenskap som de här omnämnda forskarna inte ville vara med om 
att legitimera. Enighet och sammanhållning bland nordborna formuleras 
här som botemedel. I stället för att dra sig undan och inte delta i Lübeck-
kongressen, argumenterade Ellekilde alltså för en starkare aktivitet från 
nordbornas sida.

Även Carl Wilhelm von Sydow yttrade sig om inbjudan till kongres-
sen. Han själv satte i en av de förberedande kommittéerna, fastän han inte 
kunde delta i kongressen. Men på så sätt var han väl insatt i händelserna 
kring kongressen 1935–1936. I flera brev till sin tyske kollega Karl Kaiser 
förklarade han skandinavernas skepsis inför kongressen bland annat med 
deras kluvenhet inför förändringarna inom vetenskapen i Nazityskland 
och kritiken mot den tyska raspolitiken och de tyska rasteorierna. Jag 
har analyserat delar i deras korrespondens, som berör dessa teman, redan 
i kapitel 2.2 och vill därför här bara diskutera närmare de delarna i deras 
korrespondens som konkret berör Lübeckkongressen. 

I ett brev till Kaiser 31/12 1935 berättade von Sydow att han själv och 
flera av hans skandinaviska kollegor hade träffats i Köpenhamn två må-
nader tidigare och diskuterat inbjudan till kongressen.38 Enligt von Sydow 
fanns ytterligare problem med inbjudan till Lübeck-kongressen och det var 
”rasfrågan”. Förutom att flera av de inbjudna forskarna var kritiska mot den 
tyska rasläran och raspolitiken, tyckte de enligt von Sydow illa om att det 
fanns planer från sällskapets sida att forskarna vid kongressen skulle hålla 
flera föreläsningar inför allmänheten på torget i Lübeck – där även kända 

 38 Carl Wilhelm von Sydow till Karl Kaiser 31/12 1935. LUB, CS.
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nazistiska politiker skulle tala. Detta upplevde de som ”ovetenskapligt” och 
de misstänkte att det egentliga syftet var ett annat: 

Enligt dr Domes första programförslag skulle kongressen kombineras med ett 
stort tyskt folkmöte, och ett par av föredragen, naturligtvis om Volksthum 
o.d. skulle hållas inför folkmassorna. Därom sade man, att det alltså var för 
att få oss skandinaver till ett slags utställningsföremål som man ville ha oss 
dit, och genom vår närvaro få ett slags stöd inför den stora massan för de 
nytillverkade germanska religionssurrogaten. Sådant går inga nordiska forskare 
med på och det var sålunda full enighet bland alla nordiska deltagare i mötet 
om att kongressen skulle vara rent vetenskaplig och fick icke förenas med 
något slags folkmöte.39

Gränsen mellan vetenskap och politik drogs tydligt av de här beskrivna 
skandinaviska akademikerna när de själva skulle bli utställningsobjekt för 
tysk raspolitik: ”Sådant går inga nordiska forskare med på”, skriver von 
Sydow upprörd. Det skulle även dras en tydlig gräns mellan ett ”rent 
vetenskapligt” möte och ett ”slags folkmöte”. Hela citatet genomsyras 
av ironi och det framgår tydligt att representanten för Nordische Gesell-
schaft, Fred J. Domes, har gått för långt.

Inte bara Hermann Kappner, utan även Karl Kaiser försökte ”medla” 
mellan de skandinaviska folklivs- och folkminnesforskarna och DFG och 
Nordische Gesellschaft. I ett brev till Eduard Wildhagen på DFG 21/3 
1936 skrev han att skandinaverna verkade ha blivit 

något oroad över Nordische Gesellschafts uppträdande och att de inte riktigt 
visste hur de skulle hantera detta. Dessutom verkar de ha förväxlat den 
Lübecker Midsommarträffen [Mittsommertagung, Lübecker Reichstagung] 
med den vetenskapliga kongressen i Lübeck.40

Det som Kaiser här beskriver som ”Mittsommertagung” var den tidigare 
omnämnda Reichstagung. Som tidigare nämnt var Nordische Gesell-
schafts ursprungliga tanke att den vetenskapliga kongressen skulle äga 
rum samtidigt som Reichstagung och kopplas samman med denna eller 
att kongressen skulle hållas i anslutning till detta riksmöte. Det var på 
grund av skandinavernas skepsis som den vetenskapliga kongressen flyt-
tades fram till början av juli för att Nordische Gesellschaft ville undvika 

 39 Ibid.
 40 Karl Kaiser till Eduard Wildhagen 21/3 1936. R 73/161, Atlas für deutsche Volkskunde, 

BArch Koblenz. S. 4. Tyskt orig: ”Mein Gesamteindruck war der, dass die Skandinavier 
durch das Auftreten der Nordischen Gesellschaft etwas beunruhigt worden waren und 
nicht recht wussten, was sie damit anfangen sollten. Auch scheinen sie manchmal die 
Lübecker Mittsommertagung mit dem Lübecker wissenschaftlichen Kongress verwech-
selt zu haben.”
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sådana misstankar av rädsla att betydelsefulla forskare skulle hoppa av. 
Kaiser skrev vidare till Wildhagen att han många gånger hade känt av 
skandinavernas ”rädsla” för Nordische Gesellschaft, vilket dock inte 
skulle förväxlas med ett ointresse för den tyska vetenskapen från skandi-
navernas sida. Kaiser satte här fingret på en viktig punkt: Det var framför 
allt Nordische Gesellschafts agerande och tolkning av vetenskapen som 
skandinaverna var skeptiska till, inte den tyska vetenskapen rent generellt. 

I sina medlingsförsök inför Wildhagen på DFG varnade Kaiser dess-
utom för att prata politik med skandinaverna: 

Jag tycker att man, när man försöker åstadkomma ett samarbete på det 
vetenskapliga området med de skandinaviska länderna, kan och även borde 
undvika varje politisk diskussion. Under mitt uppehåll i Sverige har jag inte 
någon gång blivit involverat i ett politiskt samtal. Vi tyskar kan röra oss på 
denna mark utan att behöva göra några som helst eftergifter.41

Intressant är här hur ”politik diskussion” och ”eftergifter” kopplas sam-
man. Enligt Kaiser vinner tyskarna på att undvika att tala politik med 
skandinaverna. Om man talar politik, får man räkna med problem, vilket 
kan störa det vetenskapliga samarbetet. Så länge man undviker politiska 
samtal, har man som tysk större handlingsutrymme i Skandinavien. Kai-
ser verkar här utgå ifrån att den nazistiska politiken inte hur som helst går 
hem hos skandinaverna och att den behöver ändra form och innehåll för 
att inte störa det vetenskapliga samtalet. Därför är det att föredra att inte 
alls tala om politik med forskarna. 

Enligt Kaiser var ett stort problem i det skandinaviskt-tyska samarbe-
tet på folklivsforskningens område att tyska forskare och politiker hade 
allför bristande kunskaper om den skandinaviska forskningen. Deras 
kunskaper omfattade i nuläget ”i det väsentliga några artiga bugningar” 
(beschränkt sich im wesentlichen auf einige höfliche Verbeugungen).42 Därför 
rekommenderade Kaiser att alltid samma person skulle förhandla med 
skandinaverna och att det borde vara en sådan person som hade mycket 
goda kunskaper om den nordiska forskningen. Utöver det ansåg Kaiser att 
Tyskland borde visa en större ödmjukhet och mer respekt för forskningen 
i andra länder: 

 41 Karl Kaiser till Eduard Wildhagen 21/3 1936. R 73/161, Atlas für deutsche Volkskunde, 
BArch Koblenz. S. 12. Tyskt orig: ”Ich bin der Meinung, dass man bei dem Versuch, 
auf wissenschaftlichem Gebiet eine Zusammenarbeit mit den skandinavischen Ländern 
herbeizuführen, jede politische Diskussion vermeiden kann und auch vermeiden muss. 
Ich bin während meines Aufenthaltes in Schweden kein einziges Mal in ein politisches 
Gespräch verwickelt worden.Wir Deutschen können uns auf diesem Boden bewegen, 
ohne auch nur im geringsten irgendwelche Zugeständnisse machen zu müssen.”

 42 Karl Kaiser till Eduard Wildhagen 21/3 1936. R 73/161, Atlas für deutsche Volkskunde, 
BArch Koblenz.
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Från tysk sida har man, om man bortser från de fel som begåtts av vissa 
inblandade, framför allt hela tiden begått misstaget att man har betraktat 
speciella tyska arbetsmetoder som en  o u n g ä n g l i g  exportvara. […] 
Men vi måste bli klara över att den etnologiska forskningen i de nordiska 
länderna är mycket bättre utvecklad än i Tyskland.43

Här ifrågasätter Kaiser föreställningar om en tysk hegemoni på folklivs-
forskningens område. Som jag nämnt tidigare, var naziregimens strävan 
att bevisa den tyska vetenskapens överlägsenhet för alla andra nationer i 
världen. Kaiser demonterar här denna maktordning och distanserar sig 
från den. Samtidigt skapas det ett nytt vi: Vi är den gruppen tyskar som 
inte strävar efter tysk överlägsenhet till varje pris i det internationella sam-
arbetet, utan vi är de som har förstått att andra nationers forskning kan ha 
hunnit före inom vissa områden – vilket man kan lära sig något av. Här 
uppvärderas framför allt den nordiska etnologiska forskningen. Denna 
ståndpunkt, som Kaiser även framförde inför nazistiska myndigheter, 
skulle få allvarliga konsekvenser för honom. Han yttrade nämligen en 
liknande åsikt inte bara i denna skrivelse, utan även i en artikel i Folk 1937 
(se kap. 4.5). Några månader senare, i mars 1936, skrev han till Wildhagen:

Man ska överlåta det till varje land, vilket steg det vill ta för att uppfylla 
tyskarnas önskemål. Då kommer det att hända av sig självt att de tyska erfaren-
heterna med frågelistor kommer att användas och utvärderas i Skandinavien.44

Här föreslår Kaiser en annan strategi: genom att låta varje land vara mer 
suverän än tidigare i sitt samarbete med Tyskland, så kommer forskarna i 
de olika länderna så småningom av sig själva gå den vägen som Tyskland 
önskar. Det liknar det tillvägagångssätt som även Hermann Kappner före-
slagit för Nordische Gesellschaft och som var ett vanligt förekommande 
förslag bland tyska Skandinavienexperter (se kap. 3.2; jfr även Åkerlund 
2010; Almgren 2005). Men strävan efter nationell suveränitet på veten-
skapens område skrivs här in i en nationalistisk diskurs: genom att låta de 
samarbetande länderna vara suveräna, så skulle de i slutändan tjäna tyska 
intressen och hjälpa till att utveckla den tyska forskningen.

 43 Ibid. Tyskt orig: ”Von deutscher Seite ist, wenn man von den persönlichen Fehlern der 
Beteiligten absieht, vor allem immer wieder der Irrtum begangen worden, dass man 
bestimmte deutsche Arbeitsmethoden als ein  u n u m g ä n g l i c h e s  Ausfuhrgut 
angesehen hat. […] Wir müssen uns aber darüber im klaren sein, dass die volkskundliche 
Forschung in den nordischen Ländern viel besser entwickelt ist als in Deutschland.”

 44 Karl Kaiser till Eduard Wildhagen 21/3 1936. R 73/161, Atlas für deutsche Volkskunde, 
BArch Koblenz. Tyskt orig: ”Man soll grundsätzlich jedem Land selber überlassen, welche 
Schritte es unternehmen will, um Wünsche der Deutschen zu erfüllen. Es wird sich dabei 
ganz von selber ergeben, dass die deutschen Fragebogenerfahrungen in Skandinavien 
benutzt und verwertet werden.”
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Kaisers yttranden har visats här mer detaljerad eftersom de visar flera 
sidor av en nationalistisk diskurs: för den egna nationens bästa var det 
viktigt att lära sig från andra som hade kommit längre. Man skulle också 
tydligt skilja mellan ett vetenskapligt och politiskt samtal, där det senare 
skulle undvikas för att främja det förra. Samtidigt skulle andra länder få 
vara suveräna i sina arbetsmetoder och på så sätt så småningom helt av 
sig själva tjäna Tysklands intressen. Nordische Gesellschafts misstag hade 
enligt Kaiser varit att agera för ”politiskt” och för nonchalant. Kanske 
hade inbjudningarna till Lübeckkongressen haft större framgång, om 
man hade följt Kaisers förslag…

3.4 Intressant forskning, men ”långtråkiga föredrag”
Hur blev det då med kongressen i Lübeck 1936? Vad hände där? Av arkiv-
materialet framgår inte tydligt vilka svenskar, förutom Sigurd Erixon och 
Åke Campbell, deltog i kongressen. Erixon ledde som planerad kongres-
sens andra session med titeln ”Germanernas hus och gård i historisk tid” 
(Haus und Hof der Germanen in geschichtlicher Zeit).45 Manuskriptet till 
Erixons föredrag visar att han tänkte ge en överblick över den senaste 
forskningen och en beskrivning av förändringarna i hus- och gårdsbyg-
gandet under de senaste hundra åren. Han diskuterade dessutom hur 
olika vetenskapliga discipliner hanterade byggnadsforskningen. I sitt fö-
redragsmanus poängterade han att de olika nationerna ”idag”, dvs. 1936, 
var intresserade av att undersöka sin ”folkliga byggnadskultur” och att en 
”viss tävlan” existerade. Så hade t.ex.

boningshusen ju i alldeles särskild grad ha kommit att uppfattas som repre-
sentativa för de olika ländernas folkliga kulturstandard. I samma mån som 
man förstått traditionens styrka och hur den bevarat gamla former ha också 
de folkliga byggnadernas vetenskapliga intresse stegrats.46

Men Erixon menade att det ändå inte existerade någon ”verkligt harmo-
nisk sammangjutning av de olika vetenskapernas synpunkter på bygg-
nadsmaterialet”. Så överbetonade t.ex. konsthistorikern städernas och den 
”aristokratiska byggnadskonstens” inflytande, medan geografen poängte-
rade mer naturens och ekonomins roll. Arkeologen ”hindras svårt av sitt 
materials ofullständighet”. Filologins insats hade tidigare haft större bety-
delse, men var nu snarare en ”hjälpvetenskap”, fastän några språkforskare 
fortfarande levererade värdefulla nya kunskaper. Folklivsforskaren hade 
här en svår uppgift, enligt Erixon. Genom att lära känna materialet som 

 45 Program för kongressen ”Haus und Hof” i Lübeck 2–5/7 1936. Vol. 8:76, NM, X. 
 46 Sigurd Erixon: Manuskript till föredraget vid ”Haus und Hof”-kongressen. Vol. 8:76, 

NM, X. Jag citerar här från hans svenskspråkiga utkast. 
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ännu fanns bevarat, men nu var hotat och snart kunde vara försvunnet, 
kunde folklivsforskaren skaffa sig en ”säkrare och mer fullständig kunskap 
än hittills om de olika företeelserna i tid och rum”. De hittills vunna resul-
taten visade enligt Erixon att det fanns en nordeuropeisk kulturkrets, en 
västeuropeisk, en centraleuropeisk och en östeuropeisk krets som tidigare 
hade haft förbindelse med varandra på olika sätt. Den nordiska kretsen 
visade i sina sydliga områden mer gemensamheter med Centraleuropa, 
medan vissa drag också var gemensamma med den nordeuropeiska och 
östeuropeiska kretsen. Erixon poängterade att han ville visa att i vissa sam-
manhang hade inflytelser från Skandinavien visat sig i östlig och sydöstlig 
riktning, men han antog att i äldre tider kunde det ha varit inflytelser 
också i motsatt riktning. Så trodde forskarna nu att det i äldre tider hade 
funnits en närmare förbindelse mellan de östliga delarna i det germanska 
området, som t.ex. från alperna och även från de slaviska områdena och 
Skandinavien. Dessa förbindelser hade dock senare överlagrats av yngre 
konstruktionsformer som nu även existerade i stora delar av östra Tysk-
land. Dessutom hade de nordiska länderna förbindelser med Västeuropa 
som visade att dessa former inte bara hade funnits i förhistorisk tid, utan 
även i historisk tid.

Erixons bidrag är ett exempel på hur kulturkretsläran genomsyrade 
dåtidens forskning. Denna forskning handlade om utbredning och sprid-
ning av olika kulturella uttryck i tid och rum och man ville hitta förkla-
ringar för likartade kulturella drag inom geografiska områden som kunde 
ligga långt ifrån varandra (Bringéus 1986:39–45). Inom byggnadsforsk-
ningen gällde det t.ex. att försöka kartlägga hur olika hus- och gårdstyper 
hade spritt sig, vilka som kunde vara de äldsta formerna och hur de hade 
förändrats över tid. 

Som sagt influerades bebyggelseforskningen i Nazityskland starkt av 
rasbiologiska föreställningar. Intressant är här att konstatera att Erixons 
bidrag inte tog upp rasteoretiska perspektiv på husforskningen, av hans 
föredragsmanuskript att döma. Så finns i hans manuskript inga formule-
ringar som kan uppfattas som rasbiologiska eller antisemitiska. Intressanta 
i sammanhanget är här hans teorier om att Skandinavien i äldre tider 
även hade anammat inflytelser från slaviska kulturer, något som nazistiskt 
sinnade forskare förmodligen ogillade. En viktig poäng med den dåtida 
bebyggelseforskningen var enligt dessa just att påvisa germanskt (helst 
nordiskt) ursprung och inflytande.

Men en blick i Erixons forskning visar att även den var influerad av 
nationalistiska diskurser om svensk kultur som något högstående och väl 
utvecklad jämfört med andra europeiska länder (jfr Arnstberg 1989). Så 
kunde han t.ex. argumentera att det visserligen fanns viktiga och intres-
santa gårdstyper i andra länder som svenskarna hade blivit inspirerade av, 
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men att svenskarna ytterligare hade vidareutvecklat dessa (se t.ex. Erixon 
1947). Men Erixon vände sig mot en ”biologistisk etnologi”, där kulturella 
uttryck enbart förklarades med hjälp av rasteorier. I stället menade han 
att kultur i första hand skulle förklaras utifrån historiska, geografiska och 
sociala sammanhang (Johansson 1987:47; se även kap. 6.1). Här argu-
menterade Erixon på ett liknande sätt som kollegorna Svensson och von 
Sydow. Samtidigt påverkades han också av evolutionistiska tankegods, 
t.ex. när han menade att utvecklingen av vissa hustyper visade hur man 
hade gått från enklare kulturella former till mer utvecklade (Arnstberg 
1989:65–66).

Jag har inte kunnat hitta några mer ingående egna utsagor från Erixon 
om Lübeckkongressen. Men av anteckningar från seminarierna vid Insti-
tutet för folklivsforskning i Stockholm framgår att han och hans kollegor 
betraktade Lübeckkongressen som en ren vetenskaplig angelägenhet. Där 
uppgavs: ”Professor Erixon har deltagit i en internationell kongress för 
husbyggnadsforskning i Lübeck 1–6 juli 1936.”47 Erixon själv hade skrivit 
en anmärkning i utkastet för protokollet, där han föreslog rubriken ”Ve-
tenskapliga uppdrag” för denna del av seminarieprotokollet. Det framgår 
dock inte om det har förts några diskussioner om denna kongress vid 
seminariet. Med tanke på hur omstritt det skandinaviska deltagandet i 
kongressen har varit, hade det varit intressant att se om det fördes någon 
diskussion vid seminariet om Erixons deltagande i denna kongress och 
hur han eventuellt själv har kommenterat kongressen. Om sådana diskus-
sioner har förekommit, så har de dock inte fastnat i några av dessa anteck-
ningar. Det enda, som man säkert kan konstatera, är att Erixon var något 
tveksam till sitt deltagande i kongressen, men då av den anledningen att 
han vid samma tid skulle bli hedersdoktor vid Heidelbergs universitet. Av 
materialet framgår inte tydligt hur han förhöll sig gentemot rasforskarnas 
och politikernas inflytande på Lübeckkongressen. 

I de tyska arkiven har jag inte heller kunnat hitta mer utförligt material 
från diskussionerna vid själva kongressen; på så sätt är det svårt att veta 
hur Erixons föredrag togs emot av publiken. Men i en rapport på Bundes-
archiv Berlin finns några kommentarer om hur kongressen uppfattades 
tyskarna. I en berättelse från ”riksavdelningsledaren” (Reichsfachabteilungs-
leiter) för fornhistoria (Vorgeschichte) på Bundesarchiv i Berlin lyfter skri-
benten (med ett oläsligt namn) fram att det var första gången som tyska 
och utländska forskare träffades till en sådan kongress och det var också 
första gången som fornhistoriker och folklivsforskare höll en gemensam 
kongress. I rapporten betonas att särskilt de nordiska forskarna kunde 
komma med mycket nytt och intressant material, fastän deras föredrag 
 47 Sigurd Erixon, seminarieanteckningar, årsberättelse för HT 1936, VT 1937, NM, Institutet 

för folklivsforskning (IF).
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utmärkte sig särskilt genom långtråkighet (Eintönigkeit). Det konstateras 
också att folklivsforskarna fortfarande inte representerade en ”enhetlig 
ståndpunkt” och att husforskningen fortfarande befinner sig i sin linda.48 
Strävan efter enhetlighet ger här även uttryck för naziregimens försök till 
likrikting, inte bara inom politiken, utan även inom vetenskapen. Här 
fanns en önskan efter en tydlig och enhetlig vetenskap som en motsats 
till det som många nazister hade upplevt som otydlig och splittrad under 
Weimarrepublikens tid (Nagel 2012).

3.5 Sammanfattande diskussion
Inbjudan till Lübeckkongressen och förberedelserna och diskussionerna 
inför denna visar på olika diskursiva strider kring vetenskap och politik. 
Kongressen har valts som ett exempel för att den just inföll vid en tid då 
nazismen började få fäste i Tyskland. Analyserna av texterna om Lübeck-
kongressen visar att de inbjudna svenska forskarna gärna samarbetade 
vetenskapligt med Nazityskland, men att de tog avstånd när vetenskap 
enligt deras uppfattningar blev för starkt influerad med politisk (nazistisk) 
ideologi. Exempel på detta är utsagorna om att nordiska forskare skulle 
representera ”nordisk ras” på torget i Lübeck. Gränsen mellan vetenskap 
och politik drogs tydligt, när nordborna själva skulle bli forskningsobjekt 
och dessutom skulle användas för att belägga nazistiska rasteorier om 
den överlägsna ”nordiska rasen”. Motstånd utövades också när tyskarna 
upplevdes som alltför ivriga och påträngande och när det handlade om 
sådana tyska forskare som svenskarna inte uppfattade som några framstå-
ende vetenskapsmän. Nordische Gesellschafts uppdrag att ordna denna 
kongress misslyckades också eftersom de ansvariga organisatörerna hade 
dålig kunskap om folklivsforskningen i Norden, samtidigt som de inte 
var lyhörda för varningar från svenska och tyska forskare och från tyska 
förbindelsemän i Sverige, som t.ex. Mackensen och Kappner. Det är 
möjligt att samarbetet hade utvecklats på ett annat sätt om Nordische 
Gesellschaft hade engagerat andra personer i organisationen av kongres-
sen och om de hade nedtonat sina idéer om ett stort offentligt folkmöte på 
Lübecks torg. I så fall hade det vetenskapliga samarbetet med de svenska 
folklivsforskarna eventuellt kunnat ta en annan vändning eftersom den 
svenska respekten för tysk vetenskap fortfarande var stor under 1930-talet.

Diskussionerna mellan de här studerade svenska och tyska folklivs-
forskarna visar att man hade liknande forskningsintressen som t.ex. kul-
turkretsläran och kartläggning och dokumentation av en agrarkultur som 
uppfattades som utrotningshotad. Skillnader mellan den svenska och den 

 48 Rapport av Riksavdelningsledaren för fornhistoria (Reichsfachabteilungsleiter für Vorge-
schichte) om den nordiska vetenskapliga kongressen i Lübeck. NS 38/3710, BArch Berlin.
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tyska folklivsforskningen vid denna tid var bl.a. att den tyska forskningen 
även i internationella sammanhang framför allt skulle användas för att 
återupprätta en stolt tysk identitet och en ny nationell självkänsla. Sam-
tidigt influerades forskningen vid denna tid också av föreställningar om 
en gemensam germansk bakgrund som materialiserades genom hus- och 
gårdsbygge och kunde studeras genom bl.a. kartläggning och mätning. 
Från ett nutida perspektiv skulle man kunna säga att de ansvariga på 
Nordische Gesellschaft gick för hårt fram – vilket ledde till motstånd hos 
de skandinaviska kollegorna. Det är möjligt att de här studerade svenska 
folklivsforskarna hade engagerat sig mer i ett samarbete med Nordische 
Gesellschaft om några av deras respekterade tyska forskarkollegor hade 
suttit med i ledningen och om rasbiologiska inflytelser hade nedtonats 
mer i samarbetet med svenskarna.

Viktigt är att konstatera att kritiken från de här omnämnda svenska 
folklivsforskarna i första hand handlade om politiseringen av vetenskapen 
som de avvisade som oprofessionellt – och att det inte handlade om en 
mer generell kritik mot Tysklands antisemitiska politik. Dessutom riktade 
de sin kritik i första hand till de tyska kollegorna och inte till nazistiska 
myndigheter. Samarbetet sades inte heller upp utan fortsatte ända fram 
till krigsutbrottet. Detta ska analyseras närmare i nästa kapitel.
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4. Internationaler Verband 
für Volksforschung under 

1930-talet1

Den amerikanske folkloristen Stith Thompson berättar i sina 
memoarer om ett mycket speciellt möte en mörk eftermiddag i 
november 1935 i Uppsala: 

The next day I went across Sweden by train and arrived at Uppsala about 
four-thirty in the afternoon. It was already pitch dark. I was met by one of 
[Herman] Geijer’s assistants and taken to a hotel with the understanding that 
I was to go to Geijer’s house later that evening. When I arrived at his house 
I saw that I was in the middle of an interesting congregation of folklorists. 
There was Geijer himself, a relative of the famous poet Geijer of the Romantic 
period, a cordial and genial gentleman, and as I learned later, able student of 
folk tradition. His English was sketchy, but it was helped out by his gracious 
wife, who had lived in England for a considerable time. I also met there for 
the first time Åke Campbell. He was interested especially in the study of folk 
culture in the material sense; he liked to take photographs of various folk 
house types and to record customs of all kinds. He was at that time, I think, 
an assistant to Geijer in the Dialect and Folklore Archives at Uppsala. We 
were to know Åke Campbell in later years quite well and were to see him 
in many different places, including Bloomington. Also present at Geijer’s 
were Mr. and Mrs. G.F. Gair from Edinburgh. They had worked up a plan 
for using the Lund congress to launch a kind of international ethnological 
association, and Geijer and Campbell were cooperating (Thompson 1996:123).

Detta möte skulle få stor betydelse för de flesta deltagarna och för eta-
bleringen av en ny vetenskaplig samarbetsorganisation. Som jag nämnt i 
kapitel 1.4.2 var folkminnes- och folklivsforskarna i början av 1900-talet 
i flera europeiska länder och i USA intresserade av ett mer organiserat 

 1 Några delar av detta kapitel har jag tidigare publicerat i en kortare form i en engelskspråkig 
artikel i Journal of Folklore Research (Garberding 2012).
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internationellt samarbete. Redan i slutet av 1920-talet fanns olika för-
slag och idéer kring detta. Ett första mer konkret steg mot detta togs 
1932, när svenska folklivsforskare reste till Greifswald för att etablera 
ett samarbete med kollegorna där. Det var Åke Campbell och Herman 
Geijer som träffade bl.a. Lutz Mackensen och Karl Kaiser i Greifswald.2 
I flera möten diskuterade forskarna olika idéer om hur man kunde or-
ganisera ett gemensamt tyskt-svenskt atlasarbete, skapa en internationell 
samarbetsorganisation, en internationell tidskrift och ett internationellt 
sagoarkiv.3 Korrespondens mellan Lutz Mackensen, Åke Campbell och 
Carl Wilhelm von Sydow visar att särskilt planerna för det internationella 
sagoarkivet började bli konkreta. Så diskuterade forskarna bemanningen, 
finansieringen och platsen för arkivet. Den amerikanske kollegan Archer 
Taylor skulle försöka ordna finansiella medel till arkivprojektet och i gen-
gäld skulle de amerikanska folkloristerna få kopior på det inkommande 
materialet till sina egna arkiv.4 Det skulle dock dröja fram till 1935 innan 
några av planerna blev verklighet.

Detta kapitel handlar om den 1935 och 1936 i Lund och Berlin grun-
dade International Association of Folklore and Ethnology/Internationaler 
Verband für Volksforschung (IAFE) och dennes publikationsorgan Folk 
som senare skulle bli en del av Folk-Liv, en etnologisk tidskrift som sedan 
gavs ut i många år i Sverige. Analyser av texter om arbetet med denna or-
ganisation och denna tidskrift kan ge en djupare inblick i den vetenskap-
liga kunskapsproduktionen under denna period och hur den influerades 
av politiska och sociala förhållanden, men även hur vetenskapen kunde 
influera politiken. Texter om IAFE och Folk har också valts som exempel 
för att sätta det svensk-tyska samarbetet inom folklivs- och folkminnes-
forskningen in i ett större internationellt sammanhang. Så var det inte 
enbart de svenska och tyska nationella kontexterna som påverkade det 
vetenskapliga samarbetet inom folklivsforskningen mellan Sverige och 
Tyskland, utan även influenser från flera andra nationella sammanhang. 

Denna organisation och konflikterna om Folk är dessutom intressanta 
exempel på hur olika perspektiv på vetenskap och politik under 1936–1939 
möttes inom en internationell kontext och vilka problem politiskt neu-
trala och demokratiska länder kunde uppleva i samarbete med en diktatur 
som krävde fullständig underordning av vetenskapen under politiska mål, 
men där olika aktörer samtidigt var oense om hur denna vetenskap skulle 
gestaltas. 
 2 Protokoll från förhandlingarna vid mötet mellan svenska och tyska folklivs- och folkmin-

nesforskare i Greifswald 29/4 1932. ISOF, ÅCS, ULMA 37510, vol. 40. 
 3 Ibid. 
 4 Se bl.a. korrespondens mellan Lutz Mackensen och Carl Wilhelm von Sydow (LUB, CS) 

och mellan Lutz Mackensen, Carl Wilhelm von Sydow och Åke Campbell (ISOF, ÅCS, 
ULMA 37510, vol. 40).



153

4.1 Grundandet av IAFE
1935 planerade Carl Wilhelm von Sydow en internationell sagokonferens 
i Lund. Han och flera av hans kollegor i Sverige och i andra länder hade 
förhoppningen att kunna använda denna konferens också till något an-
nat, nämligen till att förverkliga planerna om en gemensam internationell 
samarbetsorganisation inom folklore och etnologi. Innan sagokonferen-
sen hade Herman Geijer och Sigurd Erixon kommit med förslaget att 
på denna konferens diskutera en utvidgning av det internationella sam-
arbetet även utanför sagoforskningen (Bringéus 2008:123). För att göra 
förhandlingarna vid sagokonferensen mer effektiva, planerade man ett 
förberedande möte i Uppsala den 3–4/11 1935 med representanter från 
Estland, Finland, Skottland, Sverige, Tyskland och USA. Det är just detta 
möte som Stith Thompson berättar om i sina memoarer och som citatet 
ovan handlar om. De svenska organisatörerna hade även försökt att bjuda 
in ryska representanter till mötena i Uppsala och Lund, men de finns inte 
med på deltagarlistan.5

Vid det förberedande mötet i Uppsala var förslaget att skapa en inter-
nationell association för folklore, etnologi och för dessa ämnen relevant 
språk- och dialektforskning. Protokollen och anteckningarna från Upp-
salamötet visar hur de flesta deltagarna hade konkreta idéer om vad det 
internationella samarbetet skulle leda till. Förutom att de var intresserade 
av att lära av varandras forskning, ville de också förverkliga en del idéer 
och visioner som de hade haft länge. Så var Stith Thompson t.ex. inte 
bara intresserad av att komma i kontakt med sina europeiska kollegor, 
utan han ville även få kollegornas stöd i sitt arbete med sagornas ”motif 
index” (Thompson 1932–1937 och 1955–1958) och med sin revision av 
Antti Aarnes ”type index” (Thompson 1928 och 1961; Eskeröd 1935:77).6 
Andra forskare ville t.ex. bygga ut sagoforskningen och utveckla den kar-
tografiska metoden. Nils-Arvid Bringéus beskriver kongressen i Lund, 
som efter Uppsalamötet och i anslutning till Gustav Adolfs Akademiens 
högtidssammanträde hölls 6–8/11 1935, som en av de ”mest betydelsefulla” 
i Gustaf Adolfs Akademiens historia (Bringéus 2008:124). Forskarna be-
stämde sig då för att grunda det ovan nämnda förbundet IAFE. Detta 

 5 Så försökte Åke Campbell t.ex. att bjuda in de ryska folkloristerna och etnograferna 
Dmitrij Zelenin och N.P. Andreev. Åke Campbell till Dmitrij Zelenin 3/10 1935. B 1 C: 
25, Tjänstebrevsamling, ISOF. Dmitrij Zelenin (1878–1954): rysk lingvist och etnograf, 
bl.a. verksam vid Institutet för antropologi och etnografi i Moskva. N.P. Andreev: rysk 
folklorist som bl.a. arbetade med att åstadkomma ett typindex för ryska sagor (se bl.a. 
Index to Folktale Types According to the System of Aarne (1929). 

 6 Se även korrespondens mellan Carl Wilhelm von Sydow och Stith Thompson, korre-
spondens mellan Jan de Vries och Stith Thompson, korrespondens mellan Reidar Th. 
Christiansen och Stith Thompson. STC, LL, IU, box 4.
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förbund fick som uppgift att åstadkomma en offentlig erkänd organisa-
tion; man ville skapa en internationell tidskrift och inspirera till forsk-
ning i alla de regioner som var anslutna till förbundet. Förbundet skulle 
dessutom försöka åstadkomma nationella arkiv och underlätta utbytet av 
kataloger, manuskript och föremål. Ytterligare en uppgift var att skapa 
en enhetlig vetenskaplig terminologi, inte bara på folkloristikens utan 
även på etnologins område. Man ville dessutom främja utbytet av profes-
sorer, lektorer, lärare och studenter. En av de viktigaste motiveringarna 
för förbundets tillblivelse var strävan efter gemensamma kartläggningar 
av nationella och europeiska kulturer, vilket man ville åstadkomma bl.a. 
genom att skicka ut gemensamma frågelistor i de olika medlemsländerna. 
Organisationen såg sig själv inte som en sådan som skulle ordna kongresser 
och konferenser, men formulerade uttryckligen att man ville främja detta 
arbete. Ett annat mål var att försöka få fram finansiell support till den 
etnologiska och folk loristiska forskningen, där medlemmarna förväntade 
sig större chanser, när detta gjordes gemensamt i stället för att många små 
organisationer försökte erhålla medel.7 Vid mötet i Lund bestämdes att 

 7 G.R. Gair: ”Die Ziele des Internationalen Verbandes für Volksforschung.” Folk 1937:1, 
s. 4–6.

Öppningsceremoni för IAFE:s första kongress i Lund, 6/11 1935. På första raden från vänster: Sigurd 
Erixon, Séamus Ó Duilearga, R. Th. Christiansen, Herman Geijer, K.G. Westman, Stith Thompson, 
Hans Ellekilde och Knut Liestøl. Herman Geijers samling, Skåne/Lund, ULMA 36991, ISOF.
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organisationens styrelse skulle bestå av tre representanter från varje land. 
Så mycket som möjligt, skulle dessa personer även representera de olika 
huvuddisciplinerna.8 Styrelsen höll ett första sammanträde 8/11 och valde 
då Herman Geijer till president, Knut Liestøl till vicepresident och Åke 
Campbell, G.R. Gair och Lutz Mackensen till sekreterare.9

Den 2–4/4 1936 möttes den i Lund utnämnda styrelsen för första 
gången i Berlin på DFG för att bygga ut organisationen och få tyskt stöd 
till att finansiera den internationella tidskriften. Efter flera sammanträ-
den bestämdes att Herman Geijer skulle bli IAFE:s president och Knut 
Liestøl (Norge), Adolf Spamer (Tyskland) och Jan de Vries (Holland) 
vicepresidenter.10 Sekretariatet, som även skulle ta ansvar för den inter-
nationella tidskriften, bestod av Åke Campbell, G.R. Gair (Edinburgh) 
och Lutz Mackensen (Berlin/Riga). Organisationen utökades dessutom 
med flera länder, som Schweiz, Belgien, Österrike, Lettland och flera 
representanter för de redan deltagande länderna. Sverige representerades 
av Herman Geijer, Åke Campbell, Sigurd Erixon och Carl Wilhelm von 
Sydow.11 Efter sammankomsterna i Berlin inkluderade IAFE därmed 15 
europeiska länder och USA. Det bestämdes också att man skulle skicka 
ut en lista på ungefär 20 atlasfrågor i de deltagande länderna, ”i överens-
kommelse med den tyska atlas för folkkultur (ADV)” och att starta en 

 8 Följande personer valdes in i styrelsen för Internationaler Verband für Volksforschung/ Inter-
national Association of Folklore and Ethnology: Danmark: Hans Ellekilde; England: R.U. 
Sayce; Estland: Prof. Walter Anderson, Dr. W. Loorits; Finland: Prof. Uno Harva, K.Rob.V. 
Wikman; Tyskland: Prof. Lutz Mackensen; Irland: Direktor Seamus Ó Duilearga; Norge: 
Prof. Knut Liestøl, Dr. R.Th. Christiansen, Docent Nils Lid; Skottland: G.R. Gair, D. 
Crichton; Sverige: Prof. Herman Geijer, Prof. Sigurd Erixon, Docent C.W. von Sydow; 
USA: Prof. Stith Thompson. (”Entschliessung des Lunder Märchenforscherkongresses (6. 
bis 8. Nov. 1935) über die Begründung eines Hauptaussschusses.” Folk 1937/1, s 14.

 9 Knut Liestøl (1881–1952): norsk professor i folkminnesvetenskap vid Oslo universitet, en 
av grundarna till norsk folkminnesamling och norsk folkminnelag.

 10 Jan de Vries (1890–1964): holländsk germanist, skandinavist, religionshistoriker och folk-
livsforskare. 

 11 Protokoll för sammanträdena av IAFE 2–4/4 1936 i Berlin. Folk 1/1937, s. 17–23. Följande 
personer bildade organisationens kommitté efter Berlin-mötet: Belgien: [Clemens] Tre-
fois, Paul de Keyser; Danmark: Hans Ellekilde, Poul Andersen, Jørgen Olrik; England: 
R.U. Sayce; Estland: Walter Anderson, Oskar Loorits, [Ferdinand] Linnus; Finland: 
Uno Harva, K.Rob.V. Wikman, [Albert?] Hämäläinen; Lettland: [Pēteris] Šmits, [Karlis] 
Straubergs, [Paul] Kundsins; Tyskland: Lutz Mackensen, Adolf Spamer, Otto Lauffer; 
Holland: Jan de Vries; Irland: Seamus Ó Duilearga; Norra Irland: [Michael] O’Brien, 
Davies, [E. Estyn] Evans; Norge: Prof. Knut Liestøl, Dr. R.Th. Christiansen, Docent Nils 
Lid; Schweiz: Eduard Hoffmann-Krayer; Skottland: G.R. Gair, H.J. Rose, Lord Salvesen; 
Sverige: Herman Geijer, Sigurd Erixon, C.W. von Sydow; USA: Stith Thompson. Pēteris 
Šmits (1869–1938): lettisk folklorist, professor vid Riga universitet. Karlis Straubergs 
(1890–1962): lettisk professor i folklivsforskning, filolog och författare. Flydde 1944 till 
Sverige och blev anställd vid Nordiska museet.
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internationell tidskrift.12 Efter diskussioner i Berlin bestämdes att DFG 
skulle stå som finansiär för denna tidskrift, medan förbundets sekretariat 
fick ansvar för tidskriftens innehåll. Den 10/4 publicerades en artikel i 
 Völkischer Beobachter, där det meddelades att ett internationellt förbund 
för folklivsforskning hade grundats.13 I denna artikel nämns som förbun-
dets främsta uppgift att åstadkomma en atlas över den germanska folk-
kulturen – de övriga uppgifterna förekommer inte i artikeln, vilket tyder 
på att artikelförfattaren bedömde detta uppdrag som viktigast.

Vid mötena i Berlin fick deltagarna även en visning av arbetet och 
lokalerna för ADV och på ”Landesstelle Kurmark”.14 Tyvärr finns inte 
mycket material om Berlin-mötena som visar vad som hände, förutom 
mötesprotokollen och korrespondens mellan några deltagare. Men i 
Branden burgisches Landeshauptarchiv finns en rapport om en mot-
tagning av mötesdeltagarna vid ”Landesstelle Kurmark für deutsche 
Volksforschung” den 2/4 1936. Denna rapport av en okänd skribent var 
förmodligen riktad till ett av ministerierna i Berlin och skulle informera 
naziregimen om händelsen. Av rapporten framgår att flera politiker, bl.a. 
en representant för Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda 
deltog i mottagningen och talade vid denna tillställning.15 I skrivelsen 
nämns alla deltagare vid namn, men listan visar att skribenten inte hade 
någon god kännedom om deltagarnas namn och institutionstillhörig-
het, eftersom flera namn är felstavade och Åke Campbell betecknades 
som representant för Irland och Sigurd Erixon (som stavas Erickson i 
dokumentet) som representant för Nationalmuseet i Stockholm. Jan de 
Vries benämndes van der Ven och M.R. Gair som Prof. Year. Syftet med 
Berlinmötena beskrivs i rapporten på följande sätt: ”Dessa utländska 
representanter befann sig i Berlin för att tala om hur de kunde använda 
metoder, som används i den tyska atlasen för folkkultur, på liknande sätt 
i sina länder.”16 

Särskilt intressant för studiens frågeställning är den del i rapporten, där 
skribenten redogör för talet av regionens ledare för kulturarbetet (Gau-
amtsleiter für Kultur), Buchhorn. I detta tal förklarar Buchhorn tydligt 
sammansmältningen av kulturvetenskapen med nazistisk ideologi och 

 12 Protokoll för sammanträdena av IAFE den 2–4/4 1936 i Berlin. Folk 1/1937, s. 21.
 13 So.: ”Internationaler Verband für Volksforschung”. Völkischer Beobachter, 10/4 1936.
 14 ”Landessstelle Kurmark für deutsche Volksforschung” existerade 1935–1937 och ägnade 

sig åt folklivsforskning om ett geografiskt område framför allt söder och öster om Berlin. 
Detta område benämndes även som Kurmark eller idag även Kurmark Brandenburg. 

 15 Rapport om föredragen och mötet vid Landesstelle Kurmark für deutsche Volksforschung 
2/4 1936. Ref. S 5, Abt. XI, Nr. 101, BLA.

 16 Ibid. Tyskt orig: ”Diese ausländischen Vertreter befanden sich in Berlin anläβlich von 
Besprechungen über die Anwendung der Methoden des deutschen Volkskunde-Atlasses 
auf ähnliche Vorhaben in den auswärtigen Ländern.”
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han gör klart för deltagarna att naziregimen kommer att likrikta hela den 
tyska kulturpolitiken: 

Han [Buchhorn] hade därmed uppgiften att gestalta och ta hand om kulturen 
(die Aufgabe der Kulturgestaltung und Kulturbetreuung). Han hade för det 
olika medel till förfogande. På första platsen [stod] den av Führern som enda 
bäraren av det kulturella arbetet utnämnda N.S. Kulturgemeinde och han ville 
absolut inte lämna några tvivel därom, att vid sidan om denna organisation 
hade inte några andra föreningar och organisationer något existensberät-
tigande. Som andra medlet hade han N.S. Künstlerbund och som det tredje 
den kurmärkiska vandrande teatern som bar den dramatiska konsten långt in 
i de mest avlägsna delarna i Kurmark, även sådana som aldrig tidigare hade 
kommit i kontakt med teater.17

Sammansmältningen av nazismen och kulturpolitiken blir tydlig. Nazi-
regimens likriktningspolitik (Gleichschaltung) och hierarkiska ordning 
blir uppenbar och den ska också förverkligas inom den kulturella sek-
torn. Det konstrueras en tydlig enhetsdiskurs: det ska enbart finnas en 
enda organisation som ska ta hand om det kulturella arbetet, nämligen 
N.S. Kulturgemeinde. Adverb som ”absolut”, negationer som ”inte några 
andra föreningar, inte något existensberättigande” i kombination med 
”Führern” som subjektet är exempel för ett totalitärt språk, där Buch-
horn presenterar sig själv som någon som enbart utför Führerns order på 
kulturområdet och där det inte finns utrymme för alternativa förslag. Det 
uttalas här tydligt att inga andra organisationer förutom den nazistiska 
Kulturgemeinde skulle få existera i framtiden. Som en nutida läsare kan 
man uppleva dessa utsagor som mycket märkliga med tanke på att Buch-
horns åhörare just grundat en ny organisation på demokratisk väg – och 
med stöd från DFG som i sin tur stöddes av naziregimen. Frågan är här 
hur de utländska forskarna uppfattade denna utsaga? I materialet finns 
inga kommentarer om just detta tal och politikernas inblandning i detta 
möte. Men man kan konstatera att Buchhorn egentligen talade förbi sina 
åhörare. Så nämndes den nya internationella organisationen inte med 
ett ord i Buchhorns tal enligt rapporten. Även den efterföljande talaren, 
ledaren för Landesstelle Kurmark, Thiele, som själv var verksam som folk-

 17 Rapport om mötet vid Landesstelle Kurmark für deutsche Volksforschung den 2 april 1936. 
Ref. S 5, Abt. XI, Nr. 101, BLA. Tyskt orig: ”Er habe damit die Aufgabe der Kulturgestaltung 
und Kulturbetreuung. Ihm stünden dazu eine Reihe von Mitteln zur Verfügung. An erster 
Stelle die vom Führer als einzige Trägerin der kulturellen Arbeit bestimmte N.S. Kultur-
gemeinde und er wolle gar keinen Zweifel darüber lassen, dass neben dieser Organisation 
Vereine und Bünde keinerlei Daseinsberechtigung mehr hätten. Als zweites Mittel stünde 
ihm der N.S. Künstlerbund zur Verfügung, als drittes die kurmärkische Wanderbühne, die 
die dramatische Kunst heute bis in fernste Kreise der Kurmark trage, die früher niemals mit 
dem Theater in Verbindung gekommen seien.” (Understrykn. i orig).
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livsforskare, nämnde inte den nya organisationen. I stället berättade han 
om sina studier om benämningar av olika bakelser och deras utbredning 
samt deras kopplingar till forngermanska symbolformer.

Rapporten ger uttryck för flera intressanta fenomen som skulle få bety-
delse för samarbetet mellan tyska och svenska folklivsforskare och även för 
hela det europeiska samarbetet. För det första visar den att de deltagande 
tyska politikerna var ganska okunniga när det gällde de närvarande fors-
karnas bakgrund och intressen och att dessa intressen inte heller bemöttes 
i de återgivna talen. I stället använde de närvarande politikerna denna 
plattform enbart för nazistisk propaganda – som dessutom framfördes 
på ett sätt som kunde uppfattas som om den nygrundade organisationen 
ändå inte skulle kunna förvänta sig något större stöd från naziregimens 
sida. Buchhorns tal visar dessutom att det nazistiska budskapet var tyd-
ligt influerat av en tysk nationalistisk och regional diskurs eftersom han 
enbart talade om några begränsade områden i Tyskland (Kurmark) – som 
de internationella gästerna förmodligen inte hade något större intresse av. 
Det är möjligt att de internationella åhörarna inte tillmätte Buchhorns 
tal någon större betydelse, men det är något som man inte kan veta säkert 
idag. 

Men det tyska forskningsrådet DFG och naziregimen verkade ändå 
vara intresserade av IAFE. Det framgår av en skrivelse från Adolf Spamer 
till DFG i september 1936. I sin rapport berättar han om bakgrunden till 
IAFE och om Berlinmötena i april 1936. Han poängterar att man i Berlin 
utan initiativ från DFG varken i praktisk eller finansiell avseende hade 
kunnat komma fram till definitiva beslut. Spamer: 

Genom det (utifrån min bedömning) mycket skickliga sätt att genomföra 
mötena [i Berlin] från gästgivarens sida [DFG], lyckades man att bestämma 
två mål för det internationella förbundet för folklivsforskning som sedan 
länge har varit önskemål för den tyska folklivsforskningen: 
1.) Planeringen av en gemensam germansk atlas för folkkultur
2.) Grundandet av en internationell tidskrift ”Folk”.18

Spamer nämner dessutom att DFG vid mötena utlovade finansieringen 
av tidskriften Folk under det första året. När tidskriften hade uppnått 
tillräckligt många prenumeranter var förhoppningen att den skulle kunna 
finansieras av de deltagande länderna i IAFE och bära sig själv. Spamer 

 18 Adolf Spamer till DFG 12/9 1936. DFG, R 73/15946, BArch Koblenz. Tyskt orig: ”Durch 
die m.E. sehr geschickte Tagungsführung seitens der Gastgeber gelang es, den Interna-
tionalen Verband für Volksforschung auf zwei alte Wünsche der deutschen Volkskunde-
forschung festzulegen: 

  1.) Die Planung eines gemeingermanischen Volkskundeatlas, 2.) Die Begründung einer 
Internationalen Zeitschrift ’Folk’.”
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argumenterar för att DFG håller löftet om finansieringen för att överhu-
vudtaget göra det möjligt för Folk och för att säkra ”det tyska inflytandet 
på det internationella organet”. Dessutom vore det viktigt för att inte 
skada DFG:s anseende utomlands.19 I Spamers rapport framställs IAFE 
och tidskriften Folk som i första hand DFG:s förtjänst. IAFE beskrivs 
som ett utmärkt tillfälle för Tyskland för att skaffa sig inflytande och 
makt över den internationella folklivsforskningen. Precis som i rapporten 
om mötet vid Landesstelle Kurmark skapas här en kunskapsordning som 
styrs av Tyskland, fastän IAFE och Folk initierades av forskare från andra 
nationer. Det skandinaviska och brittiska engagemanget, som redan flera 
år tidigare hade lagt grunden till IAFE, nämns knappast i tyska rapporter, 
varken i Spamers berättelse eller i andra. Men just denna tidsaspekt – att 
IAFE etablerats av skandinaviska och brittiska forskare innan tyskarna 
kom in – skulle spela roll för den fortsatta händelseutvecklingen. 

Jag har inte kunnat hitta någon mer ingående diskussion om Berlin-
mötena mellan de svenska deltagarna. Sannolikt talade de muntligt om 
sina synpunkter med varandra, när de var på plats eller när de reste hem 
tillsammans. Men ett utkast till ett utförligt brev från Herman Geiijer till 
Eduard Wildhagen visar att Berlinmötena verkade inte bara resultera i 
konkreta samarbeten inom IAFE och i utgivningen av Folk, utan även på 
atlasområdet. I skrivelsen omnämns inte några tyska försök till politisk 
påverkan utan texten behandlar enbart det praktiska samarbetet, här med 
fokus på Sverige och Tyskland. Så var tanken att man skulle skicka ut 
gemensamma frågelistor i sina respektive hemländer som sedan skulle 
sammanställas i en atlas över germansk folkkultur. Här var tyskarnas idé 
att deras frågekort skulle tjäna som förebilder. Varje land skulle anpassa 
dem sedan till de egna förhållandena. Geijer berättar i sin skrivelse till 
Wildhagen att inte bara han, Erixon och Campbell aktivt deltog i arbetet, 
utan bl.a. också Gösta Berg och Sigfrid Svensson på Nordiska museet och 
Carl Wilhelm von Sydow i Lund. De hade utarbetat 50 frågor som de 
bifogade brevet. Forskarna hade tagit upp ungefär en tredjedel av frågorna 
till den tyska atlasen. En del frågor ansågs inte vara lämpliga för ”svenska 
förhållanden”, som de tyska frågorna om eventuella motsättningar mellan 
katolicism och protestantism. Geijer uttalade också förhoppningen att de 
inte hade tagit sig för ”stora friheter” och att deras åsikter inte var för långt 
ifrån tyskarnas uppfattningar.20 Brevutkastet visar att Geijer och hans kol-
legor accepterade en tysk hegemoni inom området när de underordnade 
sig tyska ”önskemål” – samtidigt som de också ville bevara en nationell 
suveränitet inom forskningen. Geijer själv beskrev sig i ett brev till Lutz 

 19 Adolf Spamer till DFG 12/9 1936. DFG, R 73/15946, BArch Koblenz.
 20 Utkast till brev från [Herman Geijer] till Eduard Wildhagen juli 1936. ISOF, ÅCS, ULMA 

37510, vol. 40.
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Mackensen ett år senare som en ”vän och beundrare av Tyskland” och lade 
till: ”Det glädjer mig att höra att mina tyska vänner berömmer mig för att 
jag alltid har försökt att förstå de tyska önskemålen.”21 Korrespondensen 
mellan Geijer, Campbell och de tyska kollegorna i Berlin visar hur det 
drogs igång ett storskaligt samarbete. Mackensen, som nu var professor 
i Riga, hade dessutom planer på att ”plantera atlasen in i Baltikum”.22 
Tyvärr finns här inte utrymme att mer detaljerad undersöka atlasarbetet, 
det får ske i ett annat sammanhang. Men den här beskrivna korrespon-
densen visar hur de svenska forskarna såg sitt samarbete med Berlin som 
ett vetenskapligt arbete och inte alls som problematiskt, t.ex. av politiska 
skäl. Det framgår också tydligt hur föreställningar om en gemensam ger-
mansk bakgrund ledde till att arbetet för att åstadkomma en gemensam 
atlas över germansk folkkultur upplevdes som något betydelsefullt av de 
flesta aktörerna. Men det fanns redan vid den tiden även andra forskare 
som inte alls betraktade samarbete med Nazityskland som problemfritt...

4.2 Brittiska varningar för tysk nazistpropaganda
En insyn i de svenska deltagarnas funderingar om hur tyskarna skulle 
behandlas i det internationella samarbetet, ger material i arkivet för Royal 
Anthropological Institute (RAI), Edinburgh. Det var bl.a. Scottish Anth-
ropological Society23 som de svenska forskarna samarbetade med och här 
finns konfidentiella rapporter om möten mellan svenskarna och britterna, 
där man diskuterade vilken roll Tyskland skulle få i det internationella 
samarbetet inom folklivforskning och i organisationen IAFE.

Betydelsefullt för svenskarnas syn på Nazityskland blev deras kontak-
ter till Storbritannien och USA. Här fanns redan väl etablerade nätverk 
sedan 1920-talet. Det var von Sydow som fick hjälp av sin norske kollega 
Reidar Th. Christiansen att komma till Irland 1920 (Rogan 2012:108; 
Bringéus 2006:166ff.).24 1924 lärde von Sydow känna den irländske 
folkminnesupptecknaren Seamus Ó Duilearga och de två etablerade ett 
samarbete. I mitten av 1930-talet åkte även andra svenska folklivsforskare, 

 21 [Herman Geijer ] till Lutz Mackensen 12/8 1937. ISOF, ÅCS, ULMA 37510, vol. 47. 
  Tyskt original: ”- ich bin ein Freund und Verehrer Deutschlands, und es freut mich zu 

erfahren dass meine deutschen Freunde mir rühmend nachsagen, dass ich die deutschen 
Wünsche zu verstehen immer bemüht war.”

 22 Lutz Mackensen till Åke Campbell 23/7 1932. ISOF, ÅCS, ULMA 37510, vol. 40.
 23 Scottish Anthropological Society grundades 1934 (1936 namnbyte till Scottish Anthropo-

logical and Folklore Society). 1934 etablerade organisationen Institute for Anthropology 
i Edinburgh. Idag heter institutet Royal Anthropological Institute of Great Britain and 
Ireland (RAI).

 24 Reidar Th. Christiansen (1886–1971): Norsk professor i folkminnesforskning vid Oslo uni-
versitet. Se mer om Christiansen och hans internationella kontaktnät i Rogan 2012:91–119 
och Rogan 2013b:113–136.
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som bl.a. Åke Campbell, Albert Eskeröd och Sigurd Erixon, till Irland för 
att genomföra fältstudier (Bringéus 2008:85ff.).25 De svenska forskarna var 
dessutom med och skapade Irish Folklore Institute i Dublin. Redan 1934 
hade flera svenskar vid en internationell kongress för antropologi och 
etnologi i London diskuterat hur de bättre kunde organisera ett samar-
bete mellan Storbritannien och Skandinavien. Det fanns ett ömsesidigt 
intresse för skandinaviska inflytanden i keltiska områden och för keltiska 
inflytanden i Skandinavien (Bringéus 2006:166ff.). 

Man kan säga att de första idéerna för skapandet av IAFE uppstod i 
det skandinaviskt-brittiska samarbetet och att det redan var i London 1934 
som de första planerna gjordes för åstadkomma denna organisation. Efter 
Lundakongressen 1935 och Berlinmötet 1936, då organisationen skapades 
rent formellt, fick man ta nästa steg. Nu handlade diskussionerna mellan 
forskarna om vilka nationer och vilka nationella representanter som skulle 
få delta i IAFE:s arbete i framtiden. Vid denna tid sågs det som självklart 
att en internationell organisation som IAFE skulle byggas av medlemmar 
från olika nationer som representerade forskningen i det egna landet. 
Man kan även säga att hela IAFE genomsyrades av föreställningar om 
nationella diskurser som ett ordningsskapande system, där varje nation 
tillskrevs vissa typiska egenskaper för forskningen – och det var just 
jämförelserna av dessa specifika nationella egenskaper som intresserade 
1930-talets folklivsforskare i Europa.

Men efter Berlinmötet hade flera brittiska forskare blivit tveksamma 
mot det tyska inflytandet på IAFE. De hade farhågor att IAFE skulle 
kunna bli en plattform för tyska försök att sprida nazistpropaganda. Un-
der 1936 ledde detta till en del korrespondens och möten, då dessa frågor 
diskuterades mellan några av de ledande britterna och svenskarna i IAFE. 
Eftersom dessa diskussioner ger uttryck för olika tolkningar av vetenskap 
och politik och visar vilka problem som kunde uppstå när forskare från 
demokratiska länder ville samarbeta med kollegor från diktaturer, vill jag 
i detta avsnitt gå närmare in på några av de texter som skrevs i samband 
med dessa händelser.

I juli 1936 skrev den skotske antropologen George Robert Gair till 
Åke Campbell att det fanns flera vid Royal Anthropological Institute 
som misstänkte att IAFE användes för förtäckt nazistpropaganda. IAFE:s 
medlemmar anklagades för att vara pronazistiska. Gair själv avfärdade 
kritiken dock med att den kom från judiska kretsar på Department for 
English Anthropology vid Londons universitet: 

As far as I can see there are a number of Jewish Professors in the University of 

 25 Albert Eskeröd (1904–1987): svensk docent i etnologi vid Stockholms universitet och 
förste intendent vid Nordiska museet 1947–1970.
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London, who have considerable influence upon English Anthropology who 
are determined to break any Organisation that is showing itself at all friendly 
towards Germany. So bitter is their attack that they are now accusing me and 
this Institute [Institute of Anthropology, The Scottish Archive for Ethnological 
Studies] of receiving subsidies to the extent of several thousands a year from 
the German government!!! This you all know is a gross exaggeration, but I 
cite it so that you may see how bitter is the feeling against the Germans in 
some quartes in this Country – mainly among people of alien extraction. 
However, it shows that we must be most careful in the reports that we are 
giving out, lest we give any pretext for criticism. I am quite sure that our 
German Colleagues will thoroughly understand the reason for caution, and 
I am sending a copy of this letter to Prof. Lutz Mackensen, and also another 
to Professor Jan de Vries, so that they may see the difficulties I am faced with 
in Britain. In conclusion of this matter I may say, as you already know, that 
my position has been entirely non-political and still is. Whilever the German 
Ambassador is accredited to the Court of St. James, Germany is a friendly 
State, and I am prepared to co-operate with German institutions.

I am quite sure that your position is quite as non-political as mine, 
although we cannot agree with those people who are attempting to boycott 
Germany because of her internal arrangements. At this moment you are at 
the Lübeck Congress, and I would beg of you to be most reserved in what 
you say there.26

Citatet visar olika förhållningssätt gentemot samarbetet med Nazitysk-
land och det är också ett exempel på diskussioner i Storbritannien som 
handlade om om det var lämpligt att kooperera med tyskarna. I uttalandet 
beskrivs två motsatta grupper av akademiker: de som ser sitt samarbete 
med Tyskland som ett rent vetenskapligt och icke-politiskt arbete (som 
exempelvis Gair och Campbell, enligt Gair) – och de forskare som menar 
att man går över gränsen från det vetenskapliga till det politiska genom 
att överhuvudtaget kooperera med Tyskland. De sistnämnda försökte 
dessutom motarbeta alla organisationer som uppfattades som ”tyskvän-
liga” (”showing itself at all friendly towards Germany”). Här sattes alltså 
likhetstecken mellan ”tyskvänlig” och ”nazivänlig”. Gair positionerar sig 
själv och IAFE:s medlemmar som offer för nazistanklagelserna. Med re-
lativerande strategier (jfr Wodak m.fl. 1998:79) framställs samarbetet med 
Tyskland som något ofarligt och harmlöst: ”This you all know is a gross 
exaggeration”, […], ”Germany is a friendly State…” Gair beskriver både 
sig själv och Campbell som ”non-political” – vilket här använts synonymt 
med ”icke-nazistisk”. Men Tyskland tas i försvar och Gair tar inte heller 

 26 [G.R.] Gair, Institute of Anthropology, till Åke Campbell 1/7 1936. ISOF, ÅCS, ULMA 
37510, vol. 28.
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något avstånd från nazismens vålds- och raspolitik. I stället skapar Gair 
en annan position för sig själv och Campbell: ”I am quite sure that your 
position is quite as non-political as mine, although we cannot agree with 
those people who are attempting to boycott Germany because of her 
internal arrangements”. Här framgår inte tydligt, vems ”arrangements” 
det handlar om, men jag uppfattar citatet på så sätt att det handlar om 
att den beskrivna ”opolitiska” positionen inte inkluderar kritik eller mot-
stånd mot Tyskland. I stället menas med den ”opolitiska” positionen att 
man inte lägger sig i något som man definierar som en annan nations inre 
angelägenheter och att man fortsätter samarbeta med Tyskland.

Kritiken mot IAFE skrivs i citatet in i en antisemitisk diskurs. Så 
ska kritiken komma från ”a number of Jewish Professors” och ”the bit-
ter” […] ”feelings against the Germans” framför allt från ”främlingar” 
(”mainly among people of alien extraction”), dvs. dem som enligt Gair 
inte hör hemma i Skottland eller England. Det är även en nedvärdering: 
professorernas judiska bakgrund leder till att de inte behöver inkluderas i 
den nationella gemenskapen och p.g.a. detta behöver deras kritik inte hel-
ler tas på allvar. Förmodligen hade Gair uppfattat kritiken som allvarligare 
om den hade kommit från brittiska myndigheter. 

Men Gair rekommenderar ändå försiktighet för att inte göra prob-
lemen större: ”However, it shows that we must be most careful in the 
reports that we are giving out, lest we give any pretext for criticism. […] 
At this moment you are at the Lübeck Congress, and I would beg of 
you to be most reserved in what you say there”. Nu gällde det att vara 
diplomatiskt för att varken förarga tyskarna eller kritikerna i Storbritan-
nien. Gair nämner dessutom rykten om att han och hans institut får 
subventioner på flera tusen mark från den tyska regeringen. Dessa rykten 
kan ha uppstått när det blev känd i Storbritannien att DFG finansierade 
starten av IAFE och tidskriften Folk. Men materialet i Åke Campbells 
samling på ISOF visar också att Gair var en omtyckt föreläsare i Tyskland 
under 1930-talet och hade goda kontakter till många tyska kollegor, så 
det kan inte uteslutas att det fanns tysk finansiering för hans eget arbete 
även på annat håll.27 Gair ansåg att det skulle vara meningsfullt om han, 
Åke Campbell, Jan de Vries och Lutz Mackensen skulle mötas på ADV 
i Berlin på sommaren för att diskutera det fortsatta samarbetet och den 
brittiska kritiken mot IAFE. Korrespondensen visar att Gair träffade kol-
legorna på ADV, men det framgår inte tydligt om de andra omnämnda 
personerna var med. Campbell svarade att han inte kunde komma till 
Berlin på sommaren.28 Strax efter denna skrivelse följde ytterligare en från 

 27 Korrespondens mellan Åke Campbell och G.R. Gair. ISOF, ÅCS, ULMA 37510, vol. 28.
 28 G.R. Gair, Institute of Anthropology, till Åke Campbell 17/7 1936. ISOF, ÅCS, ULMA 

37510, vol. 28.
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Gair, i vilken han förklarade att han misstänkte bl.a. Charles G. Seligman 
(1873–1940), professor vid Londons universitet, för att ha spritt ryktena 
om IAFE. Gair: 

Seligman was once Professor of Ethnology (Barbarology not Volkskunde!) in 
London University and is a German Jew, who is trying to stop all scientific 
co-operation with the Germans. I beg of you, Prof. Geijer & Prof. Erixon to 
waste no time on him, as Prof. Rose & Mr. Kerr are dealing with him here 
and we have given him all the explanations any reasonable man would require. 
Please show this letter to the others so that they may know the exact position.29

Här talas återigen inom en antisemitisk diskurs när Seligman positioneras 
som ”German Jew” och svenskarna uppmanas att inte ta hans kritik på 
allvar. De ska ”inte slösa sin tid på honom”. Han ”tas även om hand” av 
Gairs kollegor som upplyser honom om hur det ”egentligen” ligger till 
med IAFE.30 

Gairs brev till Campbell ger uttryck för diskussioner om eventuella 
nazistiska influenser i folklivsforskningen som fördes i Storbritannien vid 
denna tid. Så fanns misstankar om att Nazityskland använde ”folklore” 
till förtäckt nazipropaganda, vilket bl.a. en artikel i tidningen The Scots-
man är ett exempel på. Artikeln publicerades först ett år efter Gairs brev, 
men den ger tydligt uttryck för brittiska farhågor att folklivsforskningen 
skulle kunna användas i nazistiska politiska syften. Så berättade den ame-
rikanske författaren och redaktören F. Llewellyn Jones om en resa till 
Europa som han hade genomfört under det senaste året. Han förklarade 
att tyska universitet sände ut sina studenter under sommaren till områden 
med tyska minoriteter utanför Tyskland för att de officiellt skulle studera 
”German folk-lore”, men ”the main object is to introduce the Nazi virus 
into these populations”.31 Llewellyn varnade för att den tyska politiken 
utgjorde ett stort hot mot freden i Europa.

Hur reagerade Åke Campbell och hans kollegor på Gairs brev? De 
hade nu blivit fundersamma över sitt samarbete med Tyskland, men 
agerade tvärtemot det Gair hade rekommenderat. Så bjöd de in Seligman 
till Uppsala i augusti 1936 och Åke Campbell och Herman Geijer höll 
en ”private and confidential interview” med honom och en kollega till 
Seligman, H. Coote Lake (1878–1939), i egenskap av representanter för 
RAI. Vid detta möte diskuterades IAFE:s syften och mål och den brittiska 

 29 G.R. Gair till Åke Campbell 16/7 1936, ISOF, ÅCS, ULMA 37510, vol. 28. Understrykn. 
i orig.

 30 Gair hamnade vid denna tid i blåsväder och kritiserades av RAI för dåligt samarbete 
och bristfällig representation av organisationen i IAFE. Han ersattes samma år av David 
Crichton. (G.R. Gair till Åke Campbell den 13/4 1937; R.C. Cooper, Chairman, till Åke 
Campbell den 15/4 1937. ISOF, ÅCS, ULMA 37510, vol. 28.

 31 ”Celtic Congress Discussions.” The Scotsman 15/7 1937.
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kritiken. RAI:s representanter talade om att de fruktade en nazistisk do-
minans i IAFE. Prof. Seligman citerade ett exempel från tidskriften Nature 
om rasförföljelser för att understryka allvaret. Herman Geijer svarade då 
att han kände till att det fanns sådana exempel på rasförföljelser, men att 
han trodde att dessa bara var undantag. Seligman menade att det var ett 
problem att den nya internationella tidskriften [Folk] fullt ut finansierades 
av naziregimen. Detta gav tyskarna ”a very strong voice in determining 
policy”.32 Geijer svarade på detta att tyskarna enbart skulle finansiera den 
första volymen och därefter skulle man försöka hitta en egen finansiering. 
Det hade varit bråttom med att få ut den första volymen och då hade 
Eduard Wildhagen på ADV erbjudit att DFG kunde ge finansiellt stöd 
för att få igång publikationen. Geijer tillade att DFG hade tillgångar på 
4–5 miljoner riksmark per år för detta område och då betydde ett par 
tusen riksmark inte mycket för dem. I sin rapport om detta möte till 
RAI berättar Coote Lake hur han och Seligman såg ett problem med 
sammansättningen av Folk:s redaktion: 

The control of the journal would be in the hands of an Editorial Board 
consisting of Dr. Mackensen of Riga (a German); Dr Aake Campbell [sic] 
of Uppsala; Dr Jan de Fries of Leyden [sic]; and Dr Gair of Edinburgh. It 
was intended as time went on to vary this Board and to put on Editors of 
different nationalities. The genesis of the idea of the Congress arose of the 
Anthropological and Ethnological Sciences in London in 1934, where there 
was no section devoted to European folklore. The intention was originally 
to confine the new association to Northern countries, Norway, Sweden, 
Denmark, etc. and Scotland. While the matter still was being discussed, 
the Germans independently approached Prof. Geiger [Herman Geijer] with 
a similar scheme which of course included Germany, and the project was 
then enlarged. That the German offer should come at this time was pure 
coincidence. Professor Geiger himself had some fear of German Governmental 
domination, and that was one reason why he strongly hoped that an English 
representation would be present in order to counteract any such danger. He 
was sure that many Germans were quite independent of political influence 
and could be trusted to work scientifically.33

Av citatet framgår hur de svenska forskarna försökte använda sina brit-
tiska kontakter för att förebygga nazistiskt inflytande i IAFE. Det visar 
också att britterna var mycket försiktigare i sin bedömning av tyskarna 
än vad svenskarna var. Intressant är Lakes utsaga att den tyska inbjudan 
till ett internationellt samarbete – här framför allt med tanke på de tyska 
planerna på en nordisk atlas för folkkultur – kom av en ren slump. Jag har 
tidigare visat hur planer för ett mer konkret tysk-svenskt samarbete redan 
 32 Private and confidential interview at Uppsala, 14/8 1936. Rapport från H. Coote Lake. 

RAI, A 109/23, s. 1.
 33 Ibid.
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fanns i slutet av 1920-talet och började förverkligas i början av 1930-talet. 
På så sätt kan kooperationen mellan Sverige och Tyskland inte beskrivas 
som ”en slump”. IAFE:s planer om internationellt samarbete var väl 
kända för naziregimen redan före Berlinmötet 1936, och det fanns tyskt 
intresse för att införliva IAFE i den politiska propagandan. 

I citaten av Seligman och Lake konstrueras en hotbild: tydligt beskrivs 
rädslan för att nazistisk politik kan färga den nya organisationens arbete. 
Så varnar Seligman för ”a very strong voice in determining policy” och 
på flera ställen i rapporten tas rädslan för ”Nazi domination” upp. Det 
konstrueras ett ”vi”, svenskarna och britterna som motståndare mot na-
zismen, och ”de Andra”, nazisterna. Medan Seligman varnar för ett ”very 
strong” nazistiskt inflytande, tonas denna rädsla ned något i utsagan om 
Geijers tankar kring detta. Så hade Geijer enligt rapporten ”some fear of 
German Governmental domination”. Geijer utgick ifrån att många av 
hans vetenskapliga kollegor i Tyskland ”were quite independent of politi-
cal influence and could be trusted to work scientifically”. Här utgår han 
ifrån att de tyska kollegorna tydligt skiljer mellan vetenskap och politik 
och är kapabla till att producera seriös, dvs. ej politiskt färgad, vetenskap. 
Det är också ett rättfärdigande av dessa personers vetenskapliga arbete och 
det egna samarbetet med dem. Geijer utgår här dessutom ifrån att den 
tyska vetenskapen fortfarande är fri och att hans kollegor fortfarande kan 
välja om de vill ställa sin forskning i nazismens tjänst eller inte. 

Geijer tillhörde, precis som von Sydow, den generation svenska akade-
miker som hade vuxit upp med en stor respekt för den tyska vetenskapen 
och som hade ett stort nätverk med tyska forskare och var väl insatta i de 
tyska förhållandena. Det kan vara en förklaring till att Geijer fortfarande 
litade på sina tyska kollegor och inte räknade med att detta skulle ha för-
ändrats efter nazisternas maktövertagande. En annan möjlig förklaring till 
Geijers uppfattning av de tyska förhållandena är att de bland hans tyska 
kollegor, som var övertygade nazister, tonade ned sina politiska åsikter 
inför svenska forskare som Geijer, eftersom Sverige ansågs vara politiskt 
neutralt och den svenska skepsisen och kritiken mot naziregimens ras-
politik var känd i Tyskland. Så visar även tidigare forskning om Sveriges 
relationer till Nazityskland att det var ett vanligt tillvägagångssätt från na-
zistisk sida att inte tala politik med svenskar och att undvika antisemitiska 
uttalanden. Svenskarna skulle behandlas med en viss ”försiktighet” (se 
bl.a. Åkerlund 2010, Roth 2009, Garberding 2007, Almgren 2005). Som 
Birgitta Almgren formulerar det, skulle nazistpropagandan ”kamoufleras” 
i Sverige och framställas som ”opolitisk” (Almgren 2005:283). Ett exempel 
på det är ett uttalande av Karl Kaiser som jag har citerat tidigare i kap. 3.3, 
där denne rekommenderade i ett brev till Eduard Wildhagen på DFG att 
inte tala politik med svenskarna.
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En annan möjlig tolkning av Geijers uppfattning av rasförföljelserna 
i Nazityskland som undantag kan förstås vara att Geijer själv i viss mån 
sympatiserade med den nazistiska politiken, men att han nedtonade detta 
i samtalet med sina Tysklandkritiska brittiska kollegor. Det är något som 
inte kunde undersökas närmare i samband med denna studie som foku-
serar folklivsforskarnas förhållande till Nazityskland (Geijer var i första 
hand verksam som språk- och dialektforskare). 

Men Geijers yttrande visar tydligt att han ansåg att det var viktigt 
att förebygga en eventuell fara för nazistisk påverkan genom den ”rätta” 
sammansättningen av IAFE:s representanter: ”an English representation 
would be present in order to counteract any such danger”. På ett annat 
ställe i protokollet rapporteras att sammansättningen av IAFE:s styrelse 
och av publikationskommittén (där skandinaver och britter dominerar) 
också är en god strategi för att hålla nazismen på avstånd. Maktkampen 
om vetenskapens positionering blir tydlig. Medan naziregimen räknade 
med att IAFE antingen skulle kunna införlivas nazistisk politik eller – om 
så inte skulle bli fallet, läggas ned – slöt sig skandinaverna och britterna 
samman för att försöka hålla nazismen på avstånd. Utifrån en syn på 
vetenskap som något fritt och objektivt, där forskarna själva skulle be-
stämma över sina politiska positioner, blev det samtidigt möjligt för de 
här studerade svenska forskarna att fortsätta kooperationen med Tyskland. 
Det internationella samarbetet i IAFE visar tydligt hur den vetenskapliga 
situationen i Nazityskland tolkades utifrån olika nationella diskurser, vil-
ket gjorde det möjligt att fortsätta det internationella samarbetet i IAFE.

Naziregimen kunde utnyttja bristen på ekonomiska medel inom den 
humanistiska vetenskapen i andra europeiska länder. Så visar den tyska 
finansieringen av IAFE:s tidskrift Folk hur medlemmarna i IAFE satte 
sig i en beroendeställning från Tyskland, något som britterna påpekat i 
rapporten. Acceptansen av den fullständiga tyska finansieringen av Folk 
visar hur egna forskningsintressen och det internationella samarbetet 
prioriterades före kritiska politiska ställningstaganden. 

Jag drar slutsatsen att britternas urspungliga idé var att enbart samar-
beta med skandinaverna och utesluta tyskarna, medan svenskarna ville 
upprätthålla goda relationer med vetenskapen både i Storbritannien och 
Tyskland. I slutet av sin rapport konstaterar Lake: 

Relations [mellan deltagarna i intervjun] throughout were friendly and cordial. 
The interview may or not may achieve anything but it may be hoped that it 
has pointed out to Prof. Geiger [sic] and Dr. Campbell that there are dangers 
to be faced.34

 34 Private and confidential interview at Uppsala, 14/8 1936. Rapport från H. Coote Lake. 
RAI, A 109/23, s. 3.
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Här blir tydligt att representanterna från RAI ansåg att de svenska kolle-
gorna var alltför godtrogna gentemot den tyska vetenskapen. ”That there 
are dangers to be faced” kan beskrivas som en hotbild som visserligen 
förblir otydlig och vag, men där det också varnas för en förlust av en 
vetenskaplig autonomi som IAFE aktivt måste förebygga. Idag vet vi att 
britterna skulle få rätt i sina farhågor.

4.3 Den tyske representanten – lojal mot alla?
Efter mötena med de brittiska kollegorna var de svenska medlemmarna i 
IAFE tveksamma om hur det internationella samarbetet skulle gestaltas. 
Skulle man fortsätta involvera Tyskland eller inte? Medan Campbell fun-
derade på att utesluta Tyskland (se kap. 2.1), ville von Sydow och Geijer 
behålla tysk representation i IAFE. Men forskarna var överens om att 
det gällde att hitta de ”rätta” representanterna. I deras mening betydde 
det en person som satte vetenskaplig kvalitet före politisk anpassning. 
Samtidigt behövde de en person som också stod på god fot med DFG 
och naziregimen eftersom IAFE hade utlovats finansiella medel från dem. 
Dessa medel var nödvändiga för att organisationen skulle kunna sätta 
igång sitt arbete.

Man litade här på von Sydows tyska nätverk. Enligt von Sydow var 
hans kontakt i Greifswald, Lutz Mackensen, en lämplig person för att ga-
rantera ett seriöst arbete i IAFE. Mackensen hade dessutom goda kontak-
ter till DFG och den tyska regeringen. Under IAFE:s första två år spelade 
Mackensen som tysk representant en nyckelroll och agerade som en slags 
förmedlare mellan IAFE och naziregimen. Mackensen fick under dessa 
år gå en intressant och kanske för denna tid ganska vanlig balansgång för 
personer som var internationellt aktiva. Av material i tyska arkiv framgår 
att Mackensen försökte hålla sig på god fot med naziregimen i Berlin 
och hoppades på att så småningom få en professur igen i Tyskland igen, 
när han befann sig i Riga i mitten på 1930-talet. I bedömningar inför en 
professur i Greifswald i slutet av 1930-talet beskrivs han som en skicklig 
forskare och pedagog, men kritiseras för sina kontakter till bl.a. kritiker 
mot naziregimen och till judiska kollegor.35 Mackensen blev dock medlem 
i NSDAP redan 1933 och enligt Helmut Henne, professor emeritus i tyska 
vid Tekniska universitetet i Braunschweig, förekommer även talrika rasis-
tiska och antisemitiska kommentarer i Mackensens publikationer under 
1930-talet (Henne 2010:2). 

Svenskarnas rädsla för ett tyskt övertag i IAFE ledde till att de försökte 
etablera ett tätt svenskt-brittiskt samarbete samtidigt som de strävade 

 35 Personalakten der wissenschaftlichen Angestellten und Beamten (Universität Greifswald), 
Nr. 240, vol. 1 och 2: Lutz Mackensen. UG; R 4901/3196, BArch Berlin.
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efter att behålla kontakten med den tyska forskningen. Men att detta 
skulle bli svårt, visade sig tydligt vid IAFE:s möte i Bryssel 1937. Där 
ville forskarna planera den kommande kongressen i Edinburgh. Nu ledde 
svenskarnas nära samarbete med britterna till kritik från Tysklands sida. 
Lutz Macken sen reste till mötet som tysk representant och rapporterade 
därefter upprört till Berlin att Edinburghkongressen hade planerats helt 
utan tysk inblandning – i nära samarbete mellan svenskar och britter. 
Mackensen skrev i sin rapport till naziregimen: 

Förhandlingarna i Bryssel av det Internationella förbundet för folklivsforsk-
ning hade ett svårt läge på så sätt, att den överdrivna aktiviteten av den engelske 
sekreteraren, Mr. Gair, hade lett till en rad olyckliga omständigheter [Unge-
schicktheiten] och förvecklingar i förberedelserna av Edinburgh-kongressen 
som ställde förbundets samarbete på ett svårt prov. Visserligen hade de 
tongivande brittiska folkloreinstitutioner (särskilt Scottish Anthropological 
Society) dragit tillbaka honom som förbundets sekreterare, men å andra 
sidan höll engelsmännen och skandinaverna, som stod engelsmännen mycket 
nära, fast vid Edinburgh. Man presenterade för oss ett kongressprogram, 
som hade uppstått – under uteslutning av alla andra styrelsemedlemmar – i 
engelsk-skandinavisk överenskommelse och som enbart behandlade brittisk-
skandinaviska frågor av britter och skandinaver. Mot detta tillvägagångssätt 
protesterade förutom mig även den holländske vicepresidenten de Vries 
energiskt. För mig var det dessutom självklart att ett officiellt tyskt deltagande 
inte kom på fråga, så länge England vägrade att delta i jubileumsfirandet vid 
Göttingens universitet.

Därför började förhandlingarna i en tryckt stämning. Kongressmotstån-
darnas åsikter vann slutligen och kompromissen blev att betrakta kongressen 
i Edinburgh som en brittisk-skandinavisk specialkongress under ledning 
av den skandinaviske sekreteraren (dr. Campbell), vilket gjorde att båda 
grupperna blev till freds.36

 36 Rapport från Lutz Mackensen till [REM och DFG], exakt datum saknas. Ass 2: Inter-
nationaler Verband für europäische Volksforschung, GSV. Tyskt orig: ”Die Bruesseler 
Vorstandssitzung des ”Internationalen Verbandes für Volksforschung” befand sich in-
sofern in einer schwierigen Lage, als die uebermaessige Geschaeftigkeit des bisherigen 
englischen Sekretaers, Mr. Gair, in der Vorbereitung des Edinburgher Kongresses eine 
Reihe von Ungeschicktheiten und Verwicklungen ergeben hatte, die die Zusammenarbeit 
des Verbandes auf eine schwierige Belastungsprobe stellte. Mr. Gair selbst war zwar von 
den massgebenden britischen Folkloreinstitutionen (bes. der Scottish anthropological 
Society [sic]), als Vertreter im Verbande zurueckgezogen worden, andererseits hielten die 
Englaender und die ihnen sehr nahe stehenden Skandinavier an Edinburg fest. Man 
legte uns ein Kongressprogramm vor, das – unter Ausschaltung aller anderen Vorstands-
mitglieder – in englisch-skandinavischer Vereinbarung entstanden war und lediglich 
brito-skandinavische Fragen von Briten und Skandinaviern behandeln liess. Gegen dieses 
Vorgehen erhob ausser mir auch der hollaendische Vizepraesident de Vries energischen 
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Citatet visar hur olika föreställningar om ett gott internationellt sam-
arbete möts. I linje med de konfidentiella rapporterna som har analyserats 
i förra kapitlet, förverkligade britterna och skandinaverna sin plan att 
begränsa en ”tysk dominans” genom att samarbeta nära med varandra 
och genom att begränsa antalet tyskar i styrelsen. En god folklivsforskning 
kunde enligt dem enbart genomföras om inte Tyskland fick styra över 
IAFE, men en god folklivsforskning skulle inte heller exkludera Tyskland. 
Men kanske hade de nu gått för långt? Nu stod samarbetet med Tyskland 
på spel. Enligt rapporten spelade Mackensen återigen ut det ekonomiska 
kortet och beskrev det som ”räddningen” i en besvärlig situation. Så 
skriver han i sin rapport att hans speciella uppgift i Bryssel var att ”ställa 
förbundet på en sund ekonomisk bas”.37 IAFE hade fortfarande en osäker 
framtid när det gällde finansieringen och var beroende av DFG:s medel. 

Mackensen lyckades i Bryssel att säkra Tyskland en plats i IAFE och 
lyfte fram i sin rapport att han även kunde verka för en förändring av 
representationen av de olika nationerna i IAFE. Enligt honom var det 
oklart på vilket sätt de olika nationella representanterna valdes ut – vem 
bestämde över utnämningarna? Samtidigt var antalet representanter för få 
för att kunna genomföra förbundets arbetsuppgifter på ett tillfredställande 
sätt. Här spelade det förstås roll att IAFE blev till genom en handplockad 
grupp forskare, där de ansvariga inte ansåg att det behövdes någon of-
ficiell auktorisation eftersom dessa personer redan hade legitimerat sig 
för uppgiften genom sin forskning. Förmodligen kunde britterna och 
skandinaverna vid denna tid inte ens föreställa sig tanken att de tyska 
vetenskapliga representanterna skulle godkännas av tyska politiker.

Mackensen beskriver det som en framgång att man vid mötet i Bryssel 
accepterade hans och de Vries förslag om att i stället för den otydliga 
representationen i IAFE bjuda in enstaka forskare eller etnologiska in-
stitutioner och föreningar till medlemskap. Dessa skulle betala en med-
lemsavgift och få i gengäld tidskriften Folk. Men detta var egentligen inte 
Mackensens förtjänst, utan det var redan så det var tänkt att Folk skulle 
finansieras i framtiden. Så framgår det även av hans rapport att IAFE:s 
styrelse inte förändrades. På så sätt kan denna beskrivning också uppfat-
tas som en positiv självpresentation Mackensens inför naziregimen och 

Einspruch. Fuer mich war es auch ausserdem selbstverstaendlich, dass eine offizielle oder 
offizioese deutsche Beteiligung solange nicht in Frage kaeme, als die englische Weigerung, 
an den Goettinger Jubileumsfeierlichkeiten teilzunehmen, aufrechterhalten wurde. 

      So begannen die Verhandlungen in etwas schwueler Stimmung. Die Ansicht der 
Kongressgegner drang schliesslich durch, und die Kompromissformel, den Edinburgher 
Kongress als britisch-skandinavischen Spezialkongress unter der Leitung des skandinavi-
schen Sekretaers (Dr. Campbell) durchzufuehren, konnte beide Teile zufrieden stellen.”

 37 Ibid. Ass 2, GSV. Tyskt orig: ”Meine besondere Aufgabe musste in Bruessel darin beste-
hen, den Verband auf ein[e] gesunde wirtschaftliche Basis zu stellen.”
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DFG, där det förmodligen förväntades att han rapporterade framgångar 
för Tyskland efter förhandlingarna i Bryssel. 

4.4 Maktstriderna mellan nazistiska institutioner
När IAFE 1936 formellt grundades i Berlin hade nazismen fått tydligt fäste 
i Tyskland. Nya myndigheter och ny lagstiftning hade skapats i nazismens 
anda. Vid sidan om den vetenskapliga kompetensen blev ”rastillhörighe-
ten” och den politiska inställningen viktiga kriterier för att kunna få en 
anställning som akademiker. Införandet av Gesetz zur Wiederherstellung 
des Berufsbeamtentums i april 1933 ledde till massuppsägningar av ca 20 
procent av alla högskoleanställda, bl.a. p.g.a. deras ”rastillhörighet” eller 
politiska inställning. Fram till 1939 var mer än en tredje del, 39 procent 
av alla universitetsanställda uppsagda eller tvångspensionerade (Nagel 
2012:52f.; Wehler 2008:824; Grüttner 2002:346). För många arbetslösa 
akademiker var uppsägningarna välkomna eftersom det gav de en chans 
till en akademisk karriär. Det var nog ett av skälen varför så få akademiker 
opponerade sig mot avskedandet av kollegor med judisk bakgrund och av 
politiskt oppositionella.

Naziregimen krävde nu att all representation i internationella samman-
hang först skulle godkännas av regimens myndigheter. För Mackensens 
del blev det REM som skulle acceptera hans representation i IAFE. Vid 
den tiden var IAFE:s arbete dock redan i full gång. Det försatte Macken-
sen i en knepig sits: å ena sidan ville han inte riskera det internationella 
samarbetet, å andra sidan ville han stå på god fot med naziregimen. 1933 
hade han dessutom förflyttats till Herder-Institut i Riga, vilket försvårade 
kontakten med hans skandinaviska kollegor. Mackensens förflyttning gav 
även von Sydow huvudbry. Så skrev han i juli 1933 till Mackensen att 
denne ju inte kunde bli representant i IAFE för Lettland, men att det även 
kunde bli svårt att ha honom som tysk representant när han inte bodde 
i sitt hemland. Men Mackensen var för von Sydow den ”ende rikstyske 
folkminnesforskare på folkminnesområdet som jag har aktning för” och 
därför ville han helst samarbeta med honom.38 Von Sydow höll fast vid 
Mackensen, vilket skulle skapa problem för IAFE. 

Under åren 1936–1937 pågick häftiga strider mellan REM, Alfred Ro-
senbergs institut för folklivsforskning (Reichsgemeinschaft der deutschen 
Volksforschung) och Himmlers SS-Ahnenerbe om övertaget inom folk-
livsforskningen. Eftersom dessa strider var betydelsefulla för utvecklingen 
av IAFE och det svensk-tyska samarbetet inom folklivsforskningen under 
de kommande åren, vill jag i detta kapitel beskriva konflikterna närmare.

 38 Carl Wilhelm von Sydow till Lutz Mackensen 11/7 1933. LUB, CS.
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Sedan 1934 var den tyska folklivsforsk-
ningen en del av Alfred Rosenbergs 
institut för folklivsforskning och ingick 
i det tidigare omnämnda Amt Rosen-
berg. Folklivsforskningen sågs som ett 
centralt ämne för spridningen av nazis-
tisk ideologi och försågs med stora fi-
nansiella medel. ADV var här ett särskilt 
prestigeobjekt. Friedemann Schmoll 
har visat hur ADV-projekt finansierades 
med 7,2 miljoner Riksmark under år 
1926. Finansieringen gick visserligen 
ner under de kommande åren, men 
1936 erhöll ADV fortfarande 2 miljoner 
Riksmark (Schmoll 2009:30–31). Folk-
livsforskningen och ADV var områden 
som gav många akademiker arbete och 
möjlighet till en vetenskaplig karriär. 

När ADV och folklivsforskningen låg under Rosenbergs ledning, inne-
bar det också att de forskare, som sympatiserade med och arbetade för 
Rosenbergs institut, hade övertaget på ADV och satte på flera ledande 
positioner inom ADV. Rosenbergs forskare samarbetade dessutom nära 
med DFG via vicepresidenten Eduard Wildhagen som även tidigare 
hade varit ledare för ADV (Schmoll 2009:138ff.). Detta samarbete inne-
bar också tillgång till forskningsmedel. Det var bl.a. Wildhagen som de 
svenska folklivsforskarna hade kontakt med och det var också han som vid 
Berlinmötet 1936 utlovat ekonomiskt stöd till IAFE. Men efter konflikter 
fick Wildhagen avgå från sin post och DFG gav i maj 1937 ledningen för 
ADV till Heinrich Harmjanz (1904–1994). Harmjanz var en ung tysk 
folklivsforskare som öppet positionerade sig som nazist och SS-man. Han 
blev medlem i NSDAP 1930 och strax därefter i SS (Schmoll 2008). 

Alfred Rosenberg (1893–1946), ledare för 
Amt Rosenberg. Foto ca 1933/1941, Bunde-
sarchiv, Bild 146-1969-067-10/ Fotograf: 
okänd.
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Eftersom Harmjanz spelade en viktig roll för utvecklingen av det 
svensk-tyska samarbetet inom folklivsforskningen under 1930-talets 
andra hälft, ska här i korta drag hans vetenskapliga och politiska bio-
grafi skisseras. Hans biografi är ett intressant exempel på en ung aka-
demikergeneration som upplevt Weimarerrepublikens slut med en hög 
akademikerarbetslöshet och som under 1920-talet genomgick en intensiv 
politisk radikalisering åt höger (jfr Schmoll 2008; Grüttner 2002). Det 
var också flera av dessa unga akademiker som övertog arbetet med ADV 
i Berlin i mitten av 1930-talet och som skulle sätta sin prägel på den tyska 
folklivsforskningen under 1930-talets andra hälft. Dessutom är Harmjanz 
ett exempel på en tysk folklivsforskare vid denna tid som aktivt verkade 
för att utveckla och etablera folklivsforskningen som akademisk disciplin 
samtidigt som han arbetade för att sprida nazistisk ideologi.

Harmjanz hade studerat språkvetenskap, sociologi och folklivsforsk-
ning i Königsberg och han var en av de forskare som hittade mycket av 
sina grundläggande värderingar om vetenskap, världsåskådning och poli-
tik i folklivsforskningen. Han satsade på en akademisk karriär innan han 
ägnade sig åt politiken (Schmoll 2008). 1932 doktorerade Harmjanz om 
Die deutschen Feuersegen und ihre Varianten in Nord- und Osteuropa, (Hel-
sinki 1932), (De tyska eldvälsignelserna och dennes varianter i Nord- och 
Östeuropa). I hans habilitationsskrift med titeln Volk, Mensch und Ding: 
Erkenntniskritische Untersuchungen zur volkskundlichen Begriffsbildung 
(Königsberg 1936), (Folk, människa och saker: kunskapskritiska under-
sökningar om den etnologiska terminologins utveckling) undersökte han 
bl.a. frågan, om folklivsforskningen skulle vara ett slags underavdelning 
till antropologin (Völkerkunde) eller om folklivsforskningen skulle upp-
fattas som en självständig vetenskap, en som i sin utveckling visserligen 
använde sig av andra discipliners vetenskapliga teorier och metoder, men 
ändå bevarade sin egenart i form av en tysk folklivsforskning. Han argu-
menterade i sin bok för att folklivsforskningen skulle betraktas som en 
självständig vetenskap och att man inte bara fick överföra föreställningar 
från antropologin, t.ex. om primitivismen (Harmjanz 1936). Harmjanz’ 
docentavhandling gav därmed uttryck för en för den unga disciplinen 
mycket central diskussion – här gällde det att styra folklivsforskningen in 
på en väg som skulle erkännas i universitetsvärlden. Hans bok är dessutom 
ett exempel på hur nazistiskt inställda forskare värnade om en nationell 
inriktad folklivsforskning och hur de var angelägna om att avgränsa det 
från en antropologisk forskning som de likställde med studier av det pri-
mitiva. Samtidigt som disciplinen skulle stärkas i sitt nationella innehåll, 
skulle den även tydligt avgränsas som ett ämne som befattade sig med 
”högre stående” kulturer i motsats till antropologin som befattade sig med 
”primitiva” kulturer. 
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1937 erhöll Harmjanz den nyetablerade profes-
suren i folklivsforskning vid Königsbergs universitet, 
men var tjänstledig för sitt arbete på REM, där han 
hade anställts som referent i april 1937. På hösten 
1938 blev han dessutom professor vid universitetet i 
Frankfurt a.M., men var även då tjänstledig för sitt 
arbete på ministeriet. Som ledare för ADV förstärkte 
han samarbetet mellan DFG, REM, Ahnenerbe och 
ADV. 1938 förde han över ADV till Ahnenerbe och 
1939 blev han ledare för Forskningscentret för tysk 
folklivsforskning (Lehr- und Forschungsstätte für 
deutsche Volksforschung). 1942 blev han personlig 
referent under minister Bernhard Rust på REM 
(Schmoll 2009:169ff.). Men Harmjanz snabba karriär 
fick ett abrupt slut i mars 1943, när han anmälde sig 
till militärtjänst och tjänstgjorde vid luftvärnsartilleri 
i Berlin fram till krigsslutet. Friedemann Schmoll 

menar att en möjlig förklaring kan vara att Harmjanz på detta sätt ville 
undkomma en förundersökning om plagiat av ”judisk forskning” i sin 
habilitationsskrift (Schmoll 2008:105ff.). Men Harmjanz vetenskapliga 
och politiska karriär fram till 1943 kan beskrivas som en person som 
framgångsrikt lyckades förena politisk ideologi med sitt vetenskapliga 
intresse, samtidigt som han spelade ut olika konkurrenter mot varandra. 

Samtidigt som Rosenbergs institut ifrågasattes för alltför svaga pre-
stationer på ADV:s område, blev Harmjanz’ forskning starkt kritiserad 
av bl.a. Matthes Ziegler som på våren 1937 utnämnts till riksledare 
(Reichsamtsleiter) för institutet information världsåskådning (Amt Welt-
anschauliche Information) vid Rosenbergs institut. 

Ziegler kritiserade Harmjanz’ publikationer för att vara alltför ”anti-
nationalsocialistiska och liberalistiska”, vilket ledde till att Harmjanz 
vände sig till Himmler och SS för att få ”skydd” från sina förföljare 
(Schmoll 2009:166). 

Även Matthes Ziegler tillhörde den ovan beskrivna unga generationen 
folklivsforskare som samtidigt var aktiva politiker och som fick stort in-
flytande över den tyska folklivsforskningen under 1930-talets andra hälft. 
Ziegler hade studerat teologi och germanistik vid universitetet i Erlangen. 
1931/1932 bytte han studieort och flyttade till Greifswald, där han läste 
folklivsforskning och blev en av Lutz Mackensens doktorander. Även 
Ziegler hade kontakt med svenska folklivsforskare, bl.a. till von Sydow 
och Liungman (se kap. 2.4). Bara 23 år gammal blev Ziegler ledare vid 
ovan nämnda Amt Weltanschauliche Information. På denna post var han 
en viktig länk mellan Rosenbergs institut, den tyska säkerhetstjänsten 

Bernhard Rust, minister vid 
REM (Reichsminister für 
Wissenschaft, Erziehung 
und Volksbildung). Foto ca. 
1934/1940, Bundesarchiv, Bild 
119-1998/ Fotograf: okänd.
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Gestapo och säkerhetstjänsten inom SS och satte därmed på en mycket 
inflytelserik position (Lixfeld 1994:195). 1935 blev han referent för folklivs-
forskning i DFG och en länk mellan DFG och Rosenbergs institut, en 
tjänst som han enbart innehade fram till slutet av 1936. 1934 publicerade 
han verket Volkskunde auf rassischer Grundlage (Folklivsforskning på ras-
ideologisk basis). I denna bok krävde Ziegler att utgå ifrån rasbegreppet 
som en viktig bas för all etnologisk forskning. 

Ziegler beskrivs här mer ingående eftersom konflikten mellan honom 
och Harmjanz skulle få konsekvenser även för det internationella sam-
arbetet. Ziegler och Harmjanz blev bittra konkurrenter och motarbetade 
varandra. I slutändan blev det Harmjanz och hans nätverk som fick 
övertaget. Harmjanz, som ofta klagade över hur Ziegler och flera andra 
av Rosenbergs medarbetare motarbetade honom på det yttersta, vann 
striden bl.a. genom att koppla DFG närmare REM och till SS-Ahnenerbe 
(Schmoll 2009:165–168). Motsättningarna mellan Ziegler och Harmjanz 
ledde till att Harmjanz försökte exkludera alla personer som underhöll 
förbindelser med Ziegler och med Rosenbergs institut – så även Macken-
sen och Kaiser. Här hamnade IAFE mitt emellan fronterna.

Ytterligare en aktör är viktig att nämna i sammanhanget. Det är Adolf 
Spamer, professor i folklivsforskning vid Friedrich-Wilhelms-Universität 
i Berlin under 1930-talets andra hälft. Spamer hade blivit vicepresident 
i IAFE. Men Spamer själv var inte särskilt aktiv inom förbundet och 
förmodligen var hans utnämning till vicepresident i första hand ett sätt för 
IAFE:s styrelse att visa respekt för den tyska folklivsforskningen och att 
ge den tyska representationen en officiell prägel. Spamer hade föreslagits 
för von Sydow av Mackensen som ansåg att denne var ”ledare för de tyska 
folklivsforskarna” och därmed ”officiellt godkänd”.39 von Sydow hade 
först varit tveksam mot Spamer bl.a. eftersom denne inte var sagoforskare, 
men hade skrivit till Mackensen i september 1935 att han kunde tänka sig 
ta med Spamer i IAFE, ”men blott som organisatör”.40 

När vindarna vände i Berlin under våren 1937, blev Harmjanz alltmer 
skeptisk mot IAFE som ju hade skapats i samarbete med DFG och flera av 
Rosenbergs medarbetare. Han var tveksam gentemot DFG:s finansiering 
av Folk och ifrågasatte Spamers engagemang i organisationen. Spamer 
uppmanades att förklara sig inför REM. Spamers skriftliga redogörelse 
inför REM visar hur denne hade hamnat i en tydlig försvarsposition, då 
hans engagemang i IAFE nu kunde betyda problem för hans fortsatta 

 39 Lutz Mackensen till Carl Wilhelm von Sydow 2/9 1935. LUB, CS. Tyskt orig: ”Willst 
Du representative Gelehrte mit klingenden Namen oder wirkliche arbeitsfähige und 
arbeitswillige Sachkenner? In jenem Falle würde ich sagen: […] Spamer (als Führer der 
deutschen Volkskundler, also amtlich!).”  

 40 Carl Wilhelm von Sydow till Lutz Mackensen 17/9 1935. LUB, CS (Understrykn i orig).
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akademiska karriär. Så nedtonar han i sitt brev sitt engagemang i IAFE 
och förklarar sin utnämning till vicepresident vid Berlinmötet 1936 i 
första hand som ”en vänlig gest inför gästgivaren, DFG, vars etnologiska 
(volkskundliche) arbeten för Riksorganisationen för tysk folklivsforskning 
jag ledde”.41 Spamers skrivelse visar också att kommunikationen mellan 
honom själv och IAFE:s styrelse verkar ha varit mycket bristfällig. Så 
berättar Spamer i sitt brev att han fick veta först ur det första numret för 
tidskriften Folk att han faktiskt redan 1935 i Lund hade valts in i IAFE:s 
styrelse. Om detta hade han aldrig erhållit ett personligt meddelande. 
Men enligt Spamer var det ändå viktigt att stödja IAFE och Folk för att det 
kunde bidra till sympatier för Tyskland i utlandet. I brevet skymtar fram 
en kluvenhet från Spamers sida: å ena sidan vill han fortsätta stödja IAFE:s 
arbete och upprätthålla sina kontakter med de utländska kollegorna, å 
andra sidan är han rädd om sin akademiska karriär.42 Spamers förklaringar 
i skrivelsen ger även uttryck för en osäkerhet inför var gränserna mellan 
vetenskaplig anpassning till nazistisk politik skulle dras. Hur skulle man 
hantera sina internationella kontakter? Skulle även det internationella 
engagemanget anpassas till nationell politik, här till naziregimens krav? 
Spamers svaga engagemang och hans oklara position i IAFE ledde nu 
till att andra, mer handlingskraftiga personer i Tyskland kunde få större 
handlingsutrymme.

Harmjanz, Ziegler och andra unga akademiker, som gjorde snabb 
karriär efter 1933 i Tyskland, tillhörde en generation som hade upplevt 
Weimarerrepublikens slut med en hög akademikerarbetslöshet. De till-
hörde en generation som uppfattade sig i opposition mot en traditionell 
konservativ akademisk kultur vid lärosätena och strävade efter radikala 
förändringar. Det ledde till att många orienterade sig radikalt åt höger och 
sympatiserade med nazismen (Grüttner 2002). Ytterligare en förklaring 
för radikaliseringen i denna generation kan vara de stora förändringarna i 
universitets- och högskolepolitiken från 1900-talet och framåt, då alltfler 
yrken krävde en högskole- eller universitetsexamen och alltfler studenter 
från medelklassen sökte sig till högskole- och universitetsstudier (Wehler 
2008:462ff.). Före 1918 hade universitetsprofessorer nästan elitstatus som 
också var kopplad till ett auktoritärt statssystem i kejsarriket. I samband 
med att nya befolkningsgrupper började komma till den högre utild-
ningen under 1920-talet talade kritikerna om ett ”bildningsvansinne” och 
befarade att högskolorna och universiteten skulle drabbas av en ”mental 

 41 Adolf Spamer till REM 10/3 1937. R 4901/3196, BArch Berlin. S. 3. Tyskt orig: ”eine 
freundliche Geste gegenüber dem Gastgeber, der ’Deutschen Forschungsgemeinschaft’, 
deren der ’Reichsgemeinschaft für Deutsche Volksforschung’ untergegliederte volks-
kundliche Arbeiten ich leitete”.

 42 Adolf Spamer till REM 10/3 1937. R 4901/3196, BArch Berlin.
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nedgång”, när alltfler studenter från ”mindre begåvade” sociala grupper 
skulle få tillträde till den högre utbildningen (Wehler 2008:472). I sam-
band med den snabba ökningen av studentantalen krävde studenterna 
dessutom större inflytande på universiteten och högskolorna. Här befa-
rade kritikerna att kvaliteten inom den högre utbildningen och universi-
tetslärarnas status skulle sjunka och att detta skulle drabba hela Tysklands 
vetenskapliga utveckling. Från slutet av 1920-talet och början av 1930-talet 
såg många av kritikerna tillämpningen av en aktiv selektiv raspolitik som 
en lösning på dessa problem. Enligt dessa skulle ”rasbiologisk selektion” 
av dem, som skulle få tillträde till den högre utbildningen, kunna bromsa 
dessa tendenser och samtidigt återupprätta den tyska universitetsvärldens 
höga status (ibid.).

Dessa idéer ledde förmodligen till att unga akademiker, som t.ex. 
Harmjanz och Ziegler, såg sin chans att ta över i nazismens och ”revolu-
tionens” anda, som språkbruket var vid denna tid. En vanlig föreställning 
i deras generation var att det var de som skulle rädda Tysklands högre 
utbildning och forskning från förfall genom att snabbt ”modernisera” den 
i nazismens anda. Konsekvenserna av dessa föreställningar började synas 
tydligt i mitten på 1930-talet och framåt, när denna generation erövrade 
maktpositioner i nazistiska myndigheter och förde vetenskap och politik 
samman utifrån nazistisk ideologi: nu skulle all vetenskap underordnas 
nazistisk politik. Den vid denna tid framgångsrika ”homo academicus”, för 
att använda Pierre Bourdieus term (Bourdieu 1992:149), var därmed inte 
någon som reproducerade det akademiska systemet så oförändrat som 
möjligt, utan tvärtom var den framgångsrike akademikern i Tysklands 
1930-tal en man som motarbetade en utbildningspolitik som utvecklats 
under Weimartiden och som aktivt verkade för att underordna vetenska-
pen nazistisk ideologi. 

Personer som Harmjanz och Ziegler och flera av de unga på ADV kan 
därmed betraktas som uttryck för en kunskapsordning, där vetenskaplig 
kunskap skulle skapas utifrån radikala politiska idéer och där en fram-
gångsrik akademiker i första hand var en framgångsrik politiker som på 
ett skickligt sätt lyckades spela ut olika myndigheter och organisationer 
mot varandra. Idag tolkas detta inom den tyska nazismforskningen på så 
sätt att Hitler medvetet planerade att skapa flera likartade instanser inom 
samma ämnesområden. Hans idé hade då varit att skapa en viss ”dynamik 
i förvaltningen” i Nazityskland för att motverka risken för förstelnade 
strukturer som inte längre utvecklades (Nagel 2012:123). Tanken var dess-
utom att den starkare instansen skulle överleva den svagare, vilket skulle 
gynna utvecklingen av en nazistisk stat. Hans egen position som ”Führer” 
skulle även kunna stärkas, i fall att de olika institutionerna inte kunde enas 
och han själv skulle besluta över institutioners och personers framtid (Na-
gel 2012:123–124; Wehler 2008:623f.). Dessa strider handlade dessutom 
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mycket om en kamp mellan olika akademikergenerationer. Utifrån denna 
tolkning blir Spamer och Wildhagen exempel på en äldre akademiker-
generation, vars kunskap och erfarenhet först utnyttjades av den yngre 
generationen för att de senare motades bort av de yngre när dessa hade 
uppnått maktpositioner. Som även Lixfeld har påpekat, användes de äld-
res kompetens för att bygga upp stora institutioner för folklivsforskning, 
som t.ex. Rosenbergs institut. När dessa institutioner sedan hade nått ett 
stadium som verkade vetenskapligt framgångsrikt och stabilt, motades de 
äldre bort av den yngre generationen. Men de äldre stöttes inte bara bort, 
utan de motarbetades även aktivt (Lixfeld 1994:167). Utifrån den ovan 
beskrivna nazistiska homo academicus kan detta beteende ändå uppfattas 
som en logisk konsekvens eftersom vetenskap i nazismens anda handlade 
i första hand om nationens bästa och den individuella karriären ansågs 
inte som betydelsefull i detta sammanhang. 

Så var en vanlig föreställning bland de då unga akademikerna att de 
äldre professorerna inte längre kunde anpassa sig till förändringarna i 
”det nya Tyskland” – revolutionen skulle genomföras av de unga. En 
sekreterare på REM 1935 beskrev detta på ett drastiskt sätt: ”Vi kan ju inte 
bara sätta professorerna ut på gatan eftersom vi inte har några andra […]. 
Därför kan vi inte göra något annat än att utslita dem så som de är och i 
övrigt utbildar den nya generationen.”43 

Exempel för denna unga radikala akademikergeneration är just Ziegler 
och Harmjanz. Dessutom arbetade många ur denna generation på ADV 
i Berlin. Så beskrev t.ex. Gilbert T. Hoag, filolog och dekan vid Kenyan 
College i USA, i ett brev till Åke Campbell de anställda på ADV i Berlin 
som ”rather cocky youngsters” och deras perspektiv var ”not very broad as 
yet”. Men de var enligt Hoag också ”alert” och ”would be eager to work 
with you”.44 Åke Campbell var dock skeptisk mot den yngre akademiker-
generationen i Nazityskland (se kap. 4.6).

Michel Foucault menar att diskursordningar skapas och omskapas 
bl.a. genom olika utestängningsprocedurer. Några av dessa är förbudet 
och det förbjudna ordet (Foucault 1993:7f.). På detta sätt organiseras dis-
kursproduktionen i varje samhälle. Tanken är att etablera vissa sanningar 
och att skydda dem mot hot utifrån. Det är just så man kan beskriva 
den etablerade diskursordningen vid akademierna i Nazityskland i mitten 

 43 Siegmund Kunisch: ”Rede auf der Arbeitstagung der Deutschen Studentenschaft am 
16.7.1935”. Cit. efter Grüttner 2002, s. 348–349. Tyskt orig: ”Wir können die Professoren 
nicht einfach auf die Straβe setzen, weil wir keine anderen haben […] Es bleibt uns 
nichts anderes übrig, als die Leute so zu verschleiβen, wie sie sind und im übrigen neuen 
Nachwuchs heranzubilden.”

 44 Gilbert T. Hoag till Åke Campbell 21/10 1935. ISOF, Tjänstebrevsamlingen 1914–1940, E 
1 C: 19. 
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av 1930-talet. Diskurser om ras, vetenskap och politik samverkade med 
diskurser om ålder, generation och genus, vilket utmynnade i en intensiv 
kamp mellan unga och äldre, ”arier” och ”judar” och kvinnor och män. 
Enbart män är synliga som huvudaktörer i det svensk-tyska samarbetet 
under 1930-talet. Föreställningar om den professionelle, manlige akade-
mikern som var ”arier” formade den dominerande diskursen om den 
framgångsrike homo academicus i Nazityskland under 1930-talets andra 
hälft. Här illustreras tydligt det av Barbro Klein beskrivna sambandet 
mellan en professionalisering och maskulinisering av folklivsforskningen 
under 1900-talets första hälft (Klein 2013) och mina analyser visar hur 
denna kombination i Nazityskland innebar en stark begränsning av 
ämnet när en tidigare mångsidig disciplin skulle passas in i en nazistisk 
tvångströja, där några få män, som oftast inte heller var framstående 
akademiker, styrde över ämnets utveckling under 1930-talets andra hälft. 
Dessa begränsningar fick även negativa konsekvenser för det internatio-
nella samarbetet inom disciplinen i Europa. 

4.5 Mellan politisk censur och vetenskaplig frihet
Vad innebar då konflikterna för IAFE:s utveckling? Konflikterna mellan 
Rosenbergs Reichsinstitut, Ahnenerbe och REM eskalerade under 1937. 
Det ledde till att Rosenbergs institut förlorade makten över ADV och 
även DFG:s position försvagades. När Eduard Wildhagen fick lämna sin 
post på DFG hösten 1936, förlorade de svenska folklivsforskarna en viktig 
kontakt på DFG. Ungefär samtidigt fick Adolf Spamer dra sig tillbaka 
från Rosenbergs institut efter ingående konflikter med Matthes Ziegler 
och Heinrich Harmjanz motarbetade sina konkurrenter Lutz Mackensen 
och Karl Kaiser (Schmoll 2009:141ff., 160ff.). Harmjanz ifrågasatte den 
vetenskapliga och politiska nyttan med IAFE och dess internationella 
tidskrift Folk, där utgivningen hade kommit igång under hösten 1936. 
Under våren 1937 sökte Mackensen därför upp Harmjanz för att försöka 
rädda DFG:s finansiering av Folk. Men av en rapport, som Harmjanz 
strax därefter skrev till en kollega på REM, framgår att denne inte alls var 
imponerad av Mackensens insats: 

Tidskriften ”Folk” är ett privat företag av Spamer och Mackensen med hjälp 
av medel från DFG; tidskriften tjänar tyvärr enbart utlandets intressen och 
är, som allting som kommer från M. [Mackensen], en halvfärdig sak, som 
har genomförts i stor brådska. Jag har nu genom muntligt telefonsamtal hos 
Hirzel i Leipzig genast anordnat att stoppa utgivningen av det andra häftet 
[av Folk], eftersom det skrevs från icke auktoritativt håll de mest olämpliga 
sakerna om REM:s högskolepolitik angående folkforskning och Volkskunde.45

 45 Heinrich Harmjanz till Dr. Dahnke 10/6 1937. R 4901/3196, BArch Berlin. Tyskt orig: 
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Harmjanz menade att utlänningarna hade lurat Mackensen in i IAFE och 
likaså till utgivningen av tidskriften Folk; egentligen handlade det inter-
nationella samarbetet kring Folk enbart om att ”utlänningarna” behövde 
finansiering av sin forskning:

När det gäller tidskriften ”Folk”, stödjer jag inte Mackensen officiellt, eftersom 
denna angelägenhet är hans egen, som han har satt igång, och där han är 
ansvarig för konsekvenserna. (Mackensen har nämligen vänt sig till ministeriet 
och bett om hjälp i denna helt hopplösa angelägenhet, nu när han märkt, 
hur han har blivit lurat av engelsmännen, holländarna och svenskarna). Från 
vår sida finns inget intresse att ingripa här.46

Nu framställs det internationella samarbetet som något, där andra natio-
ner enbart är ute efter tyska medel till sina publikationer. Mackensen po-
sitioneras som en naiv person som har förts bakom ljuset av sina utländska 
kollegor. Citatet är ett exempel på hur fokus har flyttats från diskussioner 
om vetenskaplig kvalitet till person- och maktstrider. Men det illustrerar 
också REM:s bristfälliga kunskaper om det pågående internationella 
samarbetet.

Harmjanz’ skrivelse från 1937 är ett exempel på hur person- och insti-
tutionsstrider blev så pass intensiva att de nya ledarna i Berlin lade mer 
energi på att mota bort konkurrenter än att sätta sig in i tidigare etablerade 
vetenskapliga internationella samarbeten – där det sistnämnda förmod-
ligen hade kunnat skapa större sympatier för Tyskland om nazi regimen 
fortsatt stödja dem på samma sätt efter 1937 som den gjort dessförinnan. 
Som Schmoll mycket riktigt konstaterar, försummades här en chans till 
att utöka det tyska inflytandet inom den europeiska folklivsforskningen, 
dels eftersom de nya makthavarna på området inte satte sig in tillräck-
ligt mycket i det redan existerande internationella samarbetet och dels 
eftersom samma makthavare var alldeles för upptagna med att mota bort 
konkurrenter inom ämnet (Schmoll 2009:154). 

”Die Zs’Folk’ ist ein Privatunternehmen Spamers und Mackensen unter Hilfestellung der 
Gelder der FG; die Zs dient leider nur den Interessen des Auslandes mit deutschen Gelde 
und ist, wie leider alles, was von M. kommt, eine überhastete und kaum halbfertige Sache. 
Ich habe jetzt durch fernmündlichen Anruf beim Verleger Hirzel in Leipzig die sofortige 
Sperrung der Herausgabe des 2. Heftes angeordnet, weil von unmaβgeblicher Seite die 
törichsten Dinge über Hochschulpolitik des Reichswissenschaftsministeriums in Sachen 
Volkskunde und Volksforschung standen.”

 46 Ibid. Tyskt orig: ”In Sachen Zs ‘Folk’ unterstütze ich ihn nicht amtlich, da diese An-
gelegenheit seine Angelegenheit sei, die er angerührt habe, und für deren Folgen er 
aufzukommen habe. (M. wendet sich nämlich jetzt wegen der restlosen Verfahrenheit 
dieser Angelegenheit um Hilfe an das Ministerium, nachdem er gemerkt hat, wie er von 
den Engländern, Holländern und Schweden hinters Licht geführt worden ist. Von uns 
aus besteht kein Interesse, hier einzugreifen.”
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Men vad var egentligen problemet med IAFE och Folk för Harm-
janz och hans kollegor på REM? DFG skrev i ett brev i oktober 1936 
till ”Oberregierungsrat Zimmermann” att det skulle kunna bli svårt för 
Tyskland att få inflytande på IAFE eftersom denna organisation hade 
bildats på forskares egna initiativ i fritt internationellt samarbete. Därför 
skulle denna organisation även i framtiden inte hur som helst kunna 
inordnas i ett framtida Riksinstitut för folkforskning (Reichsinstitut für 
Volksforschung).47 I skrivelsen betonades att man hade kunnat vinna 
”det tyska inflytandet” i denna organisation enbart i ”svåra och skickliga 
förhandlingar” och att inflytandet i framtiden bara kunde garanteras om 
man inte riskerade ”tilliten till de tyska löften genom nya störningar”.48 
Vid ett möte mellan Mackensen, Spamer, förlaget Hirzel (som gav ut 
Folk) och två representanter för DFG i februari 1937 konstaterades att 
finansieringen av Folk i första hand sågs som ett viktigt strategiskt drag för 
att kunna utnyttja denna till Tysklands fördel. Tanken var att DFG skulle 
försöka att få huvudsekreterarens post (som vid den tiden innehades av 
den holländske germanisten och folklivsforskaren Jan de Vries) för att 
helt och hållet få tidskriften under tysk kontroll. Lutz Mackensen fick 
uppdraget att ta hand om all tysk korrespondens och alla tyska ärenden 
som dök upp i samband med Folk för att ”garantera att den tyska insatsen 
i tidskriften ’Folk’ genomförs enhetligt och i vårt sinne”.49 

För tidskriften ”Folk” anmärker vi [DFG] att negativa recensioner av tyska 
böcker i varje fall ska hållas tillbaka, vilket man enbart kan uppnå genom att 
bara Ni [Lutz Mackensen] ska kunna kräva in tyska böcker till recensioner.50

Citatet visar att Mackensen skulle bli en garant för den ”korrekta” fram-
ställningen av den tyska forskningen i Folk – helt enkelt genom att han 
inte skulle tillåta publikationer av negativa recensioner om tysk forskning. 
Vid samma möte diskuterades också ett annat dilemma: å ena sidan ville 
DFG fördela finansieringen av tidskriften så småningom på så många 

 47 [DFG] till Oberregierungsrat Zimmermann 17/10 1936. DFG, BArch Koblenz, R 
73/15947.

 48 Ibid. Tyskt orig: ”Dem Ministerium gegenüber wird m. E. zu betonen sein, daβ [...] 2. 
die deutsche Einfluβnahme, die sich in der führenden Betätigung der Zeitschriftenfrage 
äuβert, nur in schwieriger und geschickter Verhandlung gewonnen werden konnte und 
sich auch für die Zukunft nur bewahren läβt, wenn nicht durch neue Stockungen das 
Vertrauen in deutsche Zusagen erschüttert wird.”

 49 Protokoll från DFG-möte 18/2 1937. DFG, BArch Koblenz, R 73/15947.
 50 DFG, i. A. Henschke, till Lutz Mackensen 1/4 1937. DFG, BArch Koblenz, R 73/15947. 

Tyskt orig: ”Zur Zeitschrift ’Folk’ bemerken wir, dass negative ausfallende Besprechungen 
Deutscher Bücher auf jeden Fall zurückzustellen sind, was dadurch zu erreichen ist, dass 
Ihnen allein, als Deutscher Schriftleiter die Anforderung Deutscher Bücher zur Bespre-
chung zusteht.”
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medlemsländer som möjligt, å andra sidan innebar det en förlust av kon-
trollen över tidskriftens innehåll: 

5) Därvid [när finansieringen av Folk delas av flera länder och när tid-
ningen blir mer självständig] måste tas i beaktande att man inte rubba 
balansen i den jämnt fördelade finansieringen, så att det tyska inflytandet 
då trängs tillbaka.
6) Denna fara existerar inte bara för tidskriften, utan för hela förbundet, 
när man försöker att hitta en internationell (tyskfientlig) finansiär.51

Här går internationellt samarbete och nazistiska strävanden inte ihop. 
Tyskarna måste kompromissa. Utifrån nazistiska vetenskapspolitiska mål 
ville naziregimen få kontroll över allt som skrevs i Folk och tidskriften 
skulle i slutändan bli ett nazistiskt propagandaorgan. Finansieringen skulle 
vara ett effektivt medel att hålla tidskriften under tysk kontroll. Tanken 
var att försöka likrikta tidskriften och underkasta den tysk censur. Men 
om det ekonomiska ansvaret fördelades på fler medlemsländer, innebar 
det en stor risk: om vissa finansiärer av tidskriften kom från nationer som 
var kritiska mot Tyskland, så skulle det allvarligt kunna skada Tysklands 
anseende och man kanske förlorade mer än vad man kunde vinna. 

Men vad syftade Harmjanz och andra kritiker mot Folk på när de 
benämnde tidskriftens innehåll som ”olämpligt”? För att svara på denna 
fråga, vill jag ge två exempel på artiklar som särskilt retade upp naziregi-
men och som bidrog till att den tyska finansieringen av Folk ställdes in. 
Innehållsförteckningen för de första två häften av Folk visar att forskarna 
i IAFE försökte täcka ett så stort geografiskt område i Europa som möjligt 
och låta så många nationer som möjligt komma till tals. Den visar också 
att tidskriften tydligt placerades inom nationella kontexter, där de olika 
forskarna representerade sitt eget hemland i sina undersökningar. Metod-
diskussioner dominerade i Folk och ger uttryck för en vetenskap som fort-
farande befann sig i etableringsstadiet. Frågor om hur man kunde studera 
ursprung, utbredning och vandring av olika materiella och immateriella 
kulturella uttryck präglade tidskriftens karaktär, likaså beskrivningar av 
forskningsläget i de olika länderna. Så skrev t.ex. Lutz Mackensen i det 
första häftet om frågor kring hemland, koloni och ”urfolk” (Heimat, Ko-
lonie, Urvolk). I sitt bidrag diskuterar han hur tyskar, som har flyttat till 
andra länder, där de är i minoritet, har bevarat en ”tysk kultur” eller inte 
har bevarat den och vad detta kan bero på (Mackensen 1937:24–55). Jan de 

 51 Protokoll från DFG-möte 18/2 1937. DFG, BArch Koblenz, R 73/15947. Tyskt orig: ”5) 
Dabei ist freilich zu beachten, daβ das Verhältnis gleicher Beteiligung nicht überschritten 
wird, und dadurch der deutsche Einfluβ zurückgedrängt werden könnte. 6) Diese Gefahr 
ist nicht nur für die Zeitschrift sondern auch für den gesamten Verband dadurch vorhan-
den, daβ man versucht, eine internationale (dt. feindlliche) Geldquelle zu gewinnen.”
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Vries reflekterar över olika karteringsmetoder och Reidar T. Christiansen 
ger en överblick över den norska folkloristiken under de senaste 25 åren 
(de Vries 1937:74–79, Christiansen 1937:80–98). I volym nr 2 tar Sigurd 
Erixon upp historiken och funktionen av den kartografiska metoden, ”be-
traktad från den nordiska och den svenska etnologins ståndpunkt” (Die 
Frage der karthographischen Darstellung, vom Standpunkt der nordischen 
Ethnologie in Schweden aus betrachtet) (Erixon 1937a:168–180). 

De två artiklarna, som kritiserades som mest av naziregimen, var Erich 
Röhrs bidrag ”Die ersten Kartenreihen des Atlas der deutschen Volkskun-
de” (”De första kartserierna i ADV”, Röhr 1937:113–146) och Karl Kaisers 
artikel ”Pommern im Lichte der volkstumsgeographischen Forschung” 
(”Pommern i ljuset av kulturgeografisk forskning”, Kaiser 1937:147–167). 

Röhrs artikel upprörde regimen eftersom han ansågs släppa fram in-
formation om ADV som enligt hans kritiker inte riktigt var redo för att 
offentliggöras inför en internationell läsekrets. Kritiken handlade om att 
Röhr informerade om kartor och metoder inom det tyska atlasarbetet 
som enligt de nazistiska myndigheterna inte var tillräckligt genomarbe-
tade för att så detaljerad kunna beskrivas inför en internationell läsekrets. 
Problem uppstod när Röhrs artikel korrigerades av medarbetare till REM 
och skickades till tryck, innan Röhrs medgivande till ändringarna hade 
inhämtats.52 I det undersökta materialet har dock de exakta ändringarna 
inte kunnat fastställas. När tidskriften redan gått i tryck, fick Röhr kän-
nedom om ändringarna, protesterade och krävde att ytterligare få införa 
några kommentarer. P.g.a. detta blev det andra häftet av Folk försenat, det 
uppstod extra kostnader och konflikter.53 Problemen med fördröjningen 
av utgivningen ”skadade Tysklands anseende i utlandet”, vilket betonades 
i flera skrivelser till DFG och REM.54

En artikel, som fick allvarliga konsekvenser för skribenten, var Karl 
Kaisers bidrag i Folks första häfte, ”Pommern i ljuset av kulturgeografisk 
forskning” (”Pommern im Lichte volkstumsgeographischer Forschung”, 
Kaiser 1937:147–167). I sin artikel beskriver Kaiser sitt arbete med den 
pommerska atlasen för folkkultur som hade publicerats året innan. Han 
försöker inordna kulturen i Pommern i överregionala kulturströmningar 
och förklarar en del kulturella fenomen med nordtyska, västliga och 
slaviska inflytanden i den pommerska kulturen. Han poängterar dess-
utom att det behövs mer forskning om den slaviska kulturen: ”Varken 
bekväma härledningar (Ableitungen) ur det ’okontrollerbara’ slaviska el-
ler en lättfärdig glömska av det slaviska området gynnar saken” (Kaiser 

 52 Heinrich Harmjanz till DFG den 4/9 1937; Adolf Spamer till DFG 29/9 1937; [DFG], 
gez. Mentzel, till ADV, Heinrich Harmjanz, 20/10 1937; R 73/15947, BArch Koblenz.

 53 S. Hirzel till Lutz Mackensen 26/7 1937. DFG, R 73/15947, BArch Koblenz.
 54 Prof. Lehmann till DFG 3/3 1938. DFG, R 73/15947, BArch Koblenz.
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1937:165–166).55 Kritiskt belyser han möjligheter och begränsningar med 
atlasarbetet och poängterar att det behövs mer forskning om olika delar 
av Tyskland och att ADV ensam aldrig kan räcka till. Han varnade den 
utländska forskningen för att betrakta ADV som en nyckel till hela den 
tyska folkkulturen. Även om Tyskland som största medlemslandet i IAFE 
var framstående i folklivsforskningen, så kunde ADV trots sitt grundliga 
och gedigna arbete alltid bara ge ett litet intryck av helheten enligt Kaiser 
(Kaiser 1937:147).

Artikeln väckte kraftigt motstånd från nazistiska myndigheter. Sär-
skilt starkt reagerade de på Kaisers artikel eftersom hans synpunkter i 
Folk fördes fram inför en internationell läsekrets (Schmoll 2009:162). 
Kaiser anklagades för att ge ADV dåligt rykte och för att beskriva delar 
av Pommern som områden med slaviskt ursprung. Så kritiserade t.ex. 
en tjänsteman på REM i en skrivelse till Greifswalds universitet Kaiser 
för att han hade skrivit i sin artikel att man behövde uppmärksamma 
mer än tidigare fenomen ”på slavisk mark”, eftersom Pommern tillhörde 
ett område (Reibungszonen) där det slaviska, det nordiska och det tyska 
möttes.56 Tjänstemannen ”Wacker” på REM kommenterade detta vidare: 

Jag anser detta yttrande mycket märkligt för en tysk docent, särskilt då ut-
ländska forskare ger [den tyska] atlasen högsta betyg och då man nu under 
tysk ledning provar metoder från det tyska atlasarbetet i t.ex. Frankrike, 
Holland och Belgien.57

Kaiser kritiseras här också för att inte ha levt in sig tillräckligt i rollen som 
”tysk docent”. Av en sådan förväntas ingen kritik mot den egna nationella 
atlasen, utan att han tvärtom borde lyfta fram de tyska framgångarna 
på området. I citatet argumenteras återigen med Tysklands föregångar-
roll på området: den tyska forskningen är så pass framstående att andra 
länder inspireras av den. Det kan också tolkas som om problemet är att 
Kaiser inte anammat ett tillräckligt nationalistiskt synsätt på sitt veten-
skapsområde, där det krävs att all tysk forskning ska framställas i positiv 
dager. Inte ens metodiska eller teoretiska begränsningar fick formuleras 
kritiskt i vetenskapliga artiklar, så som Kaiser gjorde. Detta är ytterligare 
ett exempel på hur politik och vetenskap knöts allt tätare samman i Nazi-

 55 Tyskt orig: ”Weder bequeme Ableitungen aus dem ’unkontrollierbaren’ Slawischen noch 
leichtfertiges Vergessen des slawischen Kreises fördern die Sache.”

 56 REM, gez. Wacker, till Kurator der Universität Greifswald 3/11 1937. Personalakt Karl 
Kaiser, PA 80, Bd. 1, UG, s. 77. 

 57 Ibid. Tyskt orig: ”Auch diese Äuβerung ist für einen deutschen Dozenten höchst befremd-
lich, besonders, da ausländische Forscher voll des höchsten Lobes über den Atlas sind 
und unter deutscher Leitung die Methoden der deutschen Atlasarbeit z. B. in Frankreich, 
Holland und Belgien erprobt und durchgeführt werden.” (Understrykn i orig).
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tyskland och hur politiker i allt större utsträckning styrde över innehållet 
i vetenskapliga publikationer. Wacker krävde att universitetet i Greifswald 
skulle tvinga Kaiser att förklara sig och att rektorn och dekanen i sin tur 
skulle ta ställning till händelsen. Han lade till att man hade varnat Kaiser 
för att inte publicera uppsatsen i denna form, men denne hade ignorerat 
varningarna.

Kaiser försvarade sig i ett långt brev till REM. I sin skrivelse argumen-
terade han bl.a. för att det var viktigt att 

skänka den slaviska marken samvetsgrann uppmärksamhet och att det inte 
skulle vara meningsfullt att glömma det slaviska området. Detta krav anser 
jag redan är viktigt med avseende på aktiviteterna som har utvecklats på den 
polska sidan. Det har sagts att den tyska forskningen måste på ett bestämt sätt 
skrida fram på det slaviska området. Detta kommer även att ge tyska resultat 
sådan slagkraft att det också övertygar de utländska läsarna. Dessutom blir 
det då synligt att inflytandet av den tyska folkkulturen idag självklart räcker 
långt utöver våra nutida riksgränser. Först när man bevisar betydelsen av den 
tyska folkkulturen utanför riksgränserna försvinner betydelselösheten av de 
slaviska resterna t.ex. i Pommern.58

Här tillskrivs det slaviska en annan betydelse än i Kaisers omdiskuterade 
artikel i Folk. Medan Kaiser där lyfter fram betydelsen av den slaviska på-
verkan på den pommerska kulturen som något som har utvecklat denna 
kultur till det som den har blivit idag, omtolkas det slaviska i Kaisers 
skrivelse till REM. I hans försvarsskrift till REM framställs den slaviska 
kulturen i grund och botten som ointressant: först när den används 
för att visa hur stort inflytande och utbredning den tyska kulturen har 
även utanför det tyska riket, får den slaviska kulturen en mening. Här 
argumenteras utifrån en nazistisk och nationalistisk ståndpunkt, där alla 
andra nationella och regionala kulturer ska tolkas utifrån deras relation 
till det som definierades som tysk kultur. Det kan också beskrivas som en 
form av singularisering som inom den kritiska diskursanalysen betyder 

 58 Karl Kaiser till REM 10/11 1937. Personalakt Karl Kaiser, PA 80, Bd. 1, UG. Tyskt original: 
”Ich habe gesagt, dass es selbstverständlich sei, in weit stärkerem Masse als bisher den 
Verhältnissen auf slawischem Boden gewissenhafte Aufmerksamkeit zu schenken, und 
dass es unzweckmässig sei, den slawischen Kreis zu vergessen. Diese Forderung halte ich 
schon im Hinblick auf die auf polnischer Seite entfaltete Aktivität für notwendig. Es wird 
ausgesprochen, dass die deutsche Forschung entschlossen Vorstösse auf slawisches Gebiet 
machen muss. Das wird den deutschen Ergebnissen jene Schlagkraft geben, die auch die 
ausländischen Leser überzeugen muss. Ausserdem wird dadurch sichtbar gemacht, dass 
der Einfluss der deutschen Volkskultur selbstverständlich weit über die heutigen Reichs-
grenzen hinausreicht. Erst durch den Nachweis der Bedeutung des deutschen Volkstums 
jenseits der Reichsgrenzen wird die offensichtliche Bedeutungslosigkeit der slawischen 
Überreste z.B. in Pommern sinnfällig.”
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en jämförelse mellan två fenomen i syfte att konstruera en hegemonisk 
nationell diskurs och för att påvisa den egna nationens förträfflighet (”vi 
är bättre än de andra-relation”, se Wodak m.fl. 1998:83). Det framgår 
inte vilken ståndpunkt Kaiser själv intog och om han kanske medvetet 
formulerade sig på detta sätt i sin försvarsskrift för att överleva och säkra 
sin existens. Enligt etnologen Kurt Dröge sysslade Kaiser under sina första 
år efter disputationen ”ganska öppen” med den ”slaviska frågan” (Slawen-
frage) och även med polsk facklitteratur som behandlade Pommern och 
dess slaviska minoritet (Dröge 1993:48). Ett vanligt sätt för att försöka 
kategorisera forskare som nazister, nazistsympatisörer eller motståndare är 
att undersöka hur mycket och hur länge som de citerade judiska kollegor 
och hur mycket och hur länge som de refererade till dem. Här menar 
kulturantropologen Suzanne Alice Kristen att Kaiser fortfarande 1936 
både citerade judiska kollegor, vilket enligt henne låta dra slutsatsen att 
Kaiser inte agerade utifrån en nazistisk övertygelse.59 

Ännu mer huvudbry ger Kaiser dagens forskning med sin Läsebok 
för tysk folklivsforskning (Lesebuch der deutschen Volkskunde) som han 
gav ut 1939. I motsats till Kaisers tidigare publikationer är denna läsebok 
genomsyrad av nazistisk ideologi och antisemitism. I den tyska forsk-
ningen diskuteras om det kan ha varit Kaisers svåra ekonomiska situation 
som kan ha lett till hans ideologiska radikalisering eller om det var ett 
medvetet eget val för att försöka få en fast anställning vid Greifswalds 
universitet (Schmoll 2009:163; Dröge 1993). Det är något som man inte 
kan avgöra idag och det är också ett exempel hur tät den vetenskapliga 
produktionen i 1930-talets Tyskland var kopplad till politiska och eko-
nomiska förhållanden, individers akademiska karriärsmöjligheter och 
personliga motsättningar.

Kaiser hade föreslagits 1936 till ny ledare för ADV i Berlin av Rosenberg 
och blev då en allvarlig konkurrent till Harmjanz. Rosenberg menade att 
Kaiser var en framstående och lovande vetenskapsman, vilket han redan 
hade bevisat genom sitt framgångsrika arbete med den pommerska atlas-
en.60 Kaisers artikel blev nu ett redskap som användes av Harmjanz och 
dennes kollegor på REM för att motarbeta Kaiser. När Harmjanz fick 
posten som ADV:s ledare 1937 var det en stor besvikelse för Kaiser och det 
måste ha varit en besvikelse även för Kaisers svenska kollegor som räknade 
honom till en av Tysklands främsta atlasexperter. 

Kaisers problem betydde dock inte bara svårigheter för honom själv, 
utan även för Folk och det internationella samarbetet i IAFE. Kaiser var 

 59 Kristen, Suzanne Alice (1991): Verfemt und vergessen. Leben und Werk jüdischer Wissenschaft-
ler im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert. Magisteruppsats vid Göttingens universitet. 
Cit. efter Dröge 1993:48.

 60 Alfred Rosenberg till Minister Rust, REM, 6/1 1937, ref. efter Dröge 1993:44.
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precis som Mackensen en av de viktigaste tyska samarbetspartnerna för 
de svenska folklivsforskarna. Därför engagerade sig också hans svenska 
kollegor för honom och försökte lägga in ett gott ord för Kaiser hos 
Harm janz. Så reste Åke Campbell i februari 1939 till Tyskland och besökte 
bl.a. Berlin, där han träffade Harmjanz och försökte väcka sympati för 
Kaiser.61 Men inte heller detta förbättrade Kaisers situation. Kaiser hade 
aldrig haft en fast anställning vid Greifswalds universitet och det var i 
första hand genom stipendier som han hade finansierat sitt arbete med 
den pommerska atlasen. När Kaisers ekonomiska situation blev alltmer 
desperat, anmälde han sig 1939 som frivillig till militärtjänst. Den 22 juni 
1940 stupade han i Vogesen (Dröge 1993:54). Kaisers svenska kollegor 
hjälpte hans hustru och hennes fyra barn att komma till Sverige i krigets 
slutskede 1945.62 

Hur gick det nu för Folk när medlen från Tyskland hade dragits in? 
Enligt Bjarne Rogan fanns det inte bara förlorare, utan även en som fram-
gick som ”vinnare” när Folk lades ned: Sigurd Erixon (Rogan 2008a). 
I Sverige fanns vid denna tid (1937) två konkurrerande tidskrifter: Folk 
och Acta Ethnologica. Bakom Acta Ethnologica stod Gunnar Granberg 
tillsammans med Gösta Berg, R.T. Christiansen, Martti Haavio (Fin-
land), Kustaa Vilkuna (Finland) Oskar Loorits (Estland) och Kai Uldall 
(Danmark).63 De hade planerat en etnologisk och folkloristisk tidskrift 
med namn Ethnologica septentrionalis som senare fick heta Acta Ethnolo-
gica och hade fått medel beviljat från Kungl. Maj:t. Forskargruppen kring 
Folk fick kännedom om detta först genom dagspressen och var upprörd 
över att planerna, som redan hade smidits under Lundakongressen 1935 
under Granbergs ledning, hade hållits hemligt (Bringéus 2008:124–126). 
Tidskriften skulle presentera etnologisk och folkloristisk forskning från de 
nordiska länderna och Baltikum och även delar av Ryssland på engelska, 
tyska och franska. Det fanns en någorlunda balans mellan etnologi och 
folkloristik, men folkloristiken dominerade något över etnologin, vilket 

 61 Åke Campbell till Manne Eriksson 24/2 1939. E I C: 7, Tjänstebrevarkivet, ISOF.
 62 Utkast till ett brev från Carl Wilhelm von Sydow och Dag Strömbäck till den Tyska 

legationen i Stockholm på våren 1945 [exakt datum saknas], Ö: 1: 1, C.W. von Sydows 
samling, LUF. Tyska legationen till Carl Wilhelm von Sydow 28/3 1945, LUB, CS.

 63 Martti Haavio (1899–1973): finsk folklivsforskare och folklorist, professor i finsk och 
jämförande folklivsforskning vid Helsingfors universitet 1949–1956. Kustaa Vilkuna 
(1902–1980): finsk etnolog, historiker och politiker. Docent i finsk-ugrisk etnologi vid 
Helsingfors universitet 1936–1950 och professor 1950–1959. Oskar Loorits (1900–1961): 
estnisk folklorist. En av grundarna till det estniska folklorearkivet 1927 och dess förste 
direktör; professor i estnisk och jämförande folkloristik vid Tartu universitet 1939–1944. 
Flydde 1944 till Sverige och var sedan verksam på Landmålsarkivet i Uppsala. Kai Uldall 
(1890–1988): dansk museiman, författare och scenograf, var bl.a. direktör på Frilandsmu-
seet i Köpenhamn. 
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förmodligen berodde på Granberg som utgivare. Enligt Herman Geijer 
verkade Tyskland inte ha funnits med i dessa planer (Bringéus 2008:124). 
Men skapandet av Acta Ethnologica ger snarare uttryck för två genera-
tioner av folklivsforskare som utmanade varandra än för en uttrycklig 
bojkott av Tyskland. Det är också ett exempel på hur Tysklandskontakter 
bland svenska folklivsforskare redan vid denna tid började bli en gene-
rationsfråga, något som jag återkommer till i kapitel 6. Acta Ethnologica 
hade dock ett kort liv och gavs ut bara fram till 1938. 

Utöver dessa två tidskrifter hade även Sigurd Erixon planer på en 
internationell tidskrift: Folk-Liv som kom ut första gången under 1937. 
Nu fanns alltså tre internationella tidskrifter i Sverige, men två av dem ex-
isterade bara under en kort period. När Folk inte hade någon finansiering 
längre, lät Erixon bli den en del av Folk-Liv från 1937. Tidskriften finan-
sierades med hjälp av den Kungliga Gustav Adolfs Akademien (GAAK) 
i Uppsala. Strax därefter kom Erixon och utgivarna av Acta Ethnologica 
överens att även inkludera Acta Ethnologica i Folk-Liv. Huvudredaktör 
för den nya tidskriften blev då Erixon i samarbete med Campbell, de 
Vries och den franske museimannen Georges Henri Revière (1897–1985, 
se kap. 4.6). Granberg och flera av hans medarbetare blev medlemmar i 
redaktionen för Folk-Liv. Efter kriget lämnade dock Granberg Sverige och 
den svenska etnologin (Rogan 2008a:82). 

I Folk-Liv spelade den tyska forskningen en mycket underordnad roll. 
Fastän det fanns två tyska folklivsforskare med i publikationskommit-
tén, Adolf Helbok och Heinrich Harmjanz, dominerade fram till andra 
världskrigets slut den skandinaviska och baltiska forskningen i tidskriften. 
Men tyska var fortfarande ett av tidskriftens språk, vid sidan av engelska, 
franska och de skandinaviska språken. Det går inte att avgöra idag huru-
vida det var en medveten strategi eller inte att hålla den tyska forskningen 
utanför. Men skapandet av den nya tidskriften blev i vilket fall en möjlig-
het för de svenska folklivsforskarna att återigen uppnå en framstående 
ställning på folklivsforskningens område i Europa och att kunna bana 
vägen för hur denna forskning skulle gestaltas under de kommande åren. 

Via Folk-Liv fick Erixon nu en större chans än tidigare att sprida sin 
egen uppfattning av hur folklivsforskningen skulle gestaltas i framtiden. I 
två programmatiska artiklar i Folk-Liv 1937 och 1938 med titeln ”Regional 
European Ethnology” argumenterade han för att folklivsforskaren, som 
han redan då benämnde ethnologist, skulle ha en mycket bredare ansats 
i sin forskning än t.ex. sociologen, och att etnologiska studier inte fick 
inskränkas av sociala och geografiska gränser (Erixon 1938b; 1937b). Han 
poängterade att det handlade om studier av 



189

the private individual as a whole, in and by means of his functions, not only 
from a technical and psychological point of view, but also from a social one, 
and he must not less take into consideration the individual himself and his 
oral or written evidence, as well as his instruments, his products and the 
actual traces of his activities in nature (Erixon 1938b:263).

Jag nämner detta eftersom Erixon redan nu lade en grund för nya koncept 
för efterkrigstidens folklivsforskning i Europa. Hans koncept för ”folklife 
studies” skulle bli en viktig motor för uppstarten av ämnet efter krigsslutet 
och även hjälpa det tyska ämnet på fötterna igen (se kap. 6). I artikeln mo-
tiverar Erixon behovet av funktionalistiska analyser och ”time and motion 
studies”, där han hade inspirerats av den amerikanska sociologiska och 
behaviouristiska skolan. Med hjälp av sådana studier kunde man under-
söka arbetslivet, livscykeln, osv. I sin pågående forskning studerade han 
t.ex. bondens arbetsår och hur mycket tid denna lade ned på olika sysslor 
under året. Hans strävan var att undersöka materiell kultur alltid i relation 
till människor och grupper och vilken funktion olika materiella ting fyllde 
i människors vardagsliv (se bl.a. Erixon 1947, 1946, 1938a–c, 1937; se även 
Arnstberg 2010). Etnologins framtid låg enligt Erixon i den komparativa, 
kulturgeografiska ansatsen, kombinerad med statistiska undersökningar 
av tids- och rumsanvändning (Erixon 1938b). Människan skulle studeras 
både som ”privat individ” och i hela sin omvärld – men Erixon verkar 
här bara ha tänkt på män som studieobjekt när han skriver om dem som 
”he”, ”his functions”, ”his instruments”, ”his products”, osv. Kvinnor 
syns i denna ansats antingen inte alls eller bara som representanter för 
traditionella kvinnliga sysslor och yrken. Det är återigen ett exempel på 
den tidigare omnämnda hegemoniska maskulinitetsdiskursen inom den 
dåtida folklivsforskningen. Så såg de ledande manliga forskarna det inte 
bara som självklart och naturgivet att kvinnor skulle hålla sig inom dessa 
ramar i vardagslivet, utan de såg det som lika självklart och naturgivet att 
kvinnor inte skulle kunna erövra ledande poster inom folklivsforskningen 
vid denna tid, fastän det redan då fanns många kvinnliga studenter och 
forskare inom ämnet (jfr Klein 2013). 

Den nya tidskriften Folk-Liv var förmodligen också ett sätt för Erixon 
att försöka skapa mer utrymme åt den materiella kulturforskningen och 
mindre utrymme åt folkminnesstudier, särskild den av honom kritiserade 
forskningen om folktro och folksagor av kollegorna i Lund. Så finns i 
Folk-Liv 1937 inte några artiklar om folkloristiska teman. Detta väckte 
kritik från Folk:s förre huvudredaktör Jan de Vries. Han menade att tid-
skriftens innehåll var alltför ”ensidigt skandinaviskt och specialistiskt”. 
IAEEF:s (efterföljaren till IAFE)64 mål var däremot, enligt honom, att 

 64 På sommaren 1937 ändrade IAFE:s styrelse organisationens namn till International As-



190 

”behandla allmänna problem och sådana som flera forskare är delaktiga 
i”. Han befarade att Erixon inte skulle vara beredd att ändra innehållet i 
Folk-Liv och bad Campbell att förhandla om ”tidskriftens allmänna och 
internationella orientering” med Erixon.65 Campbell verkar ha förhandlat 
framgångsrikt, eftersom Folk-Liv nr 1/1938 utökades med fler antal sidor 
och så småningom togs det upp även andra ämnen än materiell kultur.

Införlivandet av Folk i Folk-Liv fick dock inte bara beröm av IAEEF:s 
medlemmar. Så var t.ex. Jan de Vries kritisk mot Erixons tillvägagångssätt 
i skapandet av Folk-Liv och gjorde honom delvis medansvarig för Folk:s 
misslyckande. Så skrev han till Åke Campbell: 

Med särskilt intresse har jag läst Ditt brev om förhandlingarna med Erixon 
och jag är mycket tacksam för dina ansträngningar i denna angelägenhet. 
Även om den nuvarande lösningen innebär att jag betraktar Erixon ensam 
som det segrande partiet och vårt förbund som det mer eller mindre kapi-
tulerande [parti], tror jag, att vårt förbund ändå inte kan göra något bättre 
än att acceptera dessa villkor. […] Vi vill inte diskutera förhistorien. Om 
Erixon hade meddelat sina planer privatim under mötet i Berlin [1936], så 
hade saken [Folk] förmodligen slutat på ett annat sätt. Men av hans otydliga 
framställningar kunde man inte gissa hans verkliga planer.66

I ett annat brev till Campbell menade de Vries att politikerna i Tyskland 
till och med betraktade Erixons etablerande av Folk-Liv som en ”motof-
fensiv” mot Folk, vilket ytterligare hade försvårat förhållandena för Folk i 
Tyskland. Han [de Vries] hade dock bestämt avvisat dessa rykten.67 Men av 
de undersökta texterna framgår att även det tyska förlaget Hirzel, som gav 
ut Folk, blev orolig på våren 1937 när distributionen av Folk inte fungerade 
som planerat i Skandinavien och i de baltiska länderna. Förlaget skrev till 
Campbell att det fanns rykten om att Erixon planerade en egen tidskrift 
för dessa områden, vilket i så fall var emot det tidigare överenskomna av-

sociation for European Ethnology and Folklore (IAEEF; Internationaler Verband für 
europäische Volksforschung). Se mer om detta i kap. 4.6.

 65 Jan de Vries till Åke Campbell 15/2 1938. ISOF, ÅCS ULMA 37510, vol. 28.
 66 Jan de Vries till Åke Campbell 3/2 1938. ISOF, ÅCS, ULMA 37510, vol. 28. Tyskt orig: ”Mit 

besonderem Interesse habe ich Deinen Brief über die Verhandlungen mit Erixon gelesen 
und ich bin sehr dankbar für die Mühe, die Du Dir in dieser Angelegenheit gegeben 
hast. Obgleich ich in der jetzt geplanten Regelung Erixon nur als die siegende Partei und 
unseren Verband als die mehr oder weniger ehrenvoll kapitulierende betrachten kann, 
glaube ich dennoch, dass unser Verband nichts besseres tun kann, als diese Bedingungen 
anzunehmen. […] Über die Vorgeschichte wollen wir nicht diskutieren. Hätte Erixon 
privatim seine Pläne mitgeteilt während der Berliner Sitzung, so wäre die Sache wohl 
anders ausgegangen. Aber aus seinen nebulosen Betrachtungen konnte man damals seine 
richtigen Pläne nicht erraten.” 

 67 Jan de Vries till Åke Campbell 24/10 1937. ISOF, ÅCS, ULMA 37510, vol. 28.
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talet.68 Andra medlemmar i IAEEF var dock mer positiva till skapandet av 
Folk-Liv, som t.ex. Konrad Hahm. Han menade att Sverige som hemvist 
skulle ge tidskriften sympati och respekt och skapa trygghet.69

Erixons roll i dessa händelser är svår att få grepp om. Å ena sidan 
var han med på mötena i Berlin 1936 och bestämde om utgivningen av 
Folk, å andra sidan verkade han nästan samtidigt ha planerat en ”egen” 
tidskrift som skulle fokusera Norden och Baltikum. Kanske var det hans 
reservplan, i fall att Folk skulle haverera? Av en skrivelse från Campbell 
till de Vries i mars 1937 framgår dock att Erixon ville undvika eventuella 
rykten om en konkurrerande tidskrift och strävade efter ett samarbete 
mellan båda tidskrifterna.70

En möjlig tolkning av Erixons agerande är att han ansåg att det fanns 
behov av flera internationella tidskrifter och att allt inte kunde behandlas 
i en enda. Men det är även sannolikt att Erixon var tveksam inför den 
tyska finansieringen av Folk och att han därför planerade ytterligare en 
internationell tidskrift.

Bjarne Rogan anser att Erixon slutligen blev ”the victor on the Eu-
ropean battlefield” inom ämnet, fastän även han fick gå med på en del 
kompromisser, bl.a. när det gällde den nya tidskriftens utformning och 
innehåll (Rogan 2008:85a). Jag kan hålla med om detta påstående. Sam-
tidigt fick det internationella samarbetet också ett skjuts framåt genom 
Erixons agerande och det nazistiska inflytandet på den nya tidskriften 
blev begränsat. 

4.6 Att skapa de rätta allianserna 
Hur gick det nu för IAFE efter alla konflikter? Och vilken roll fick Tysk-
land i det internationella samarbetet inom folklivsforskningen efter de 
ovan nämnda striderna mellan de olika nazistiska institutionerna? 

Efter motsättningarna med DFG och naziregimen och efter nedlägg-
ningen av Folk började de svenska folklivsforskarna, som var aktiva inom 
IAFE, att se sig om efter nya allianser. Men tiden efter Folk:s nedläggning 
innebar även en omtolkning av relationerna med Tyskland. Fortfarande 
ansågs den tyska vetenskapen som alltför viktig för att kunna släppa kon-
takten helt med de tyska kollegorna. Samtidigt hade flera tyska kollegor, 
som de uppskattade mycket, som bl.a. Wildhagen, Kaiser och Macken-
sen, nu hamnat i en besvärlig situation, och här gällde det att agera på rätt 
sätt för att inte förvärra situationen. 

IAFE:s styrelse ändrade under sommaren 1937 organisationens namn 

 68 Förlaget Hirzel till Åke Campbell 18/3 1937. ISOF, ÅCS, ULMA 37510, vol. 28. 
 69 Konrad Hahm till Åke Campbell 29/3 1938. ISOF, ÅCS, ULMA 37510, vol. 28.
 70 Åke Campbell till Jan de Vries 24/3 1937. ISOF, ÅCS, ULMA 37510, vol. 85.
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till International Association for European Ethnology and Folklore 
(IAEEF; Internationaler Verband für europäische Volksforschung). En 
möjlig förklaring till namnsbytet är att man ville betona betydelsen av det 
europeiska samarbetet och samtidigt öppna organisationen för de franska 
kollegorna som tidigare inte varit delaktiga. Men det är också möjligt att 
man ville markera en ny start för organisationen efter alla konflikter under 
det senaste året.

Erixon, Campbell, von Sydow och Geijer hade sedan tidigare goda 
relationer till de schweiziska och österrikiska folklivs- och folkminnes-
forskarna, bl.a. Eduard Hoffmann-Krayer, Richard Weiss, Paul Geiger 
och Arthur Haberlandt. De försökte att få dem att engagera sig i IAFE, 
dock utan någon större framgång.71 Österrikarna blev aldrig särskilt aktiva 
inom IAFE och schweizarna hade dragit sig ur samarbetet, bl.a. p.g.a. 
att tyskarna enbart var intresserade av den tyskspråkiga delen i Schweiz 
och inte ville inkludera forskning om slaviska och romanska kulturer.72 
Schweizarna kritiserade dessutom den tyska forskningen för att den var 
alltför mycket styrd av ”partiet” (NSDAP).73 Schweiz är därmed ett annat 
exempel på en alliansfri nation – förutom Sverige – där folklivsforskningen 
hade kommit relativt långt i utvecklingen mot ett etablerat universitet-
ämne och där ämnet var relativt självständigt jämfört med t.ex. den tyska 
folklivsforskningen, där disciplinen fortfarande befann sig i en beroende-
ställning gentemot bl.a. filologi och historia. Alliansfriheten ledde också 
till att de schweiziska folklivsforskarna kunde agera mer självständigt i 
jämförelse med kollegorna i diktaturer.

Nazifieringen av den tyska folklivsforskningen började bli synlig 
internationellt redan vid Pariskongressen 1937. Denna stora kongress, 
Congrès International de Folklore (CIFL, i det följande benämnd som 
Pariskongressen), ägde rum 23/8–28/8 1937 i samband med världsutställ-
ningen i Paris. Deltagarlistan visar på en stor blandning på personer och 
discipliner, där representanter från många olika ämnen var med, bl.a. 
folklivsforskning, folkloristik, religionsvetenskap och historia (Schmoll 
2010:413–414). För Sveriges räkning deltog Åke Campbell, Sigurd Erixon 

 71 Herman Geijer till Eduard Hoffmann-Krayer 23/3 1936; Eduard Hoffmann-Krayer till 
Herman Geijer den 26/3 1936. GSV, A ss 2. Richard Weiss (1907–1962): schweizisk profes-
sor i folklivsforskning i Zürich. Paul Geiger (1887–1952): schweizisk folklivsforskare och 
från 1936 ordförande i det schweiziska sällskapet för folklivsforskning (Schweizerische 
Gesellschaft für Volkskunde, GSV). Eduard Hoffmann-Krayer (1864–1936): schweizisk 
professor i folklivsforskning i Basel. Arthur Haberlandt (1889–1964): österrikisk profes-
sor i folklivsforskning vid Wiens universitet och ledare för det österrikiska museet för 
folklivsforskning i Wien (Österreichisches Museum für Volkskunde).

 72 Lutz Mackensen till Paul Geiger 7/7 1937. GSV, A ss 2.
 73 Korrespondens mellan Paul Geiger och Richard Weiss. GSV, ASV, A n 25, 1933–1937.
  Paul Geiger, ASV, till Richard Weiss 26/9 1936. GSV, ASV, A n 25, 1933–1937.
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och Carl Wilhelm von Sydow. Friedemann Schmoll menar att Paris-
kongressen är ett exempel på ett interdisciplinärt och mångdisciplinärt 
samarbete mellan nationerna – och att den skulle bli den sista sådana 
inför krigsutbrottet (Schmoll 2009:160). Något som skulle få betydelse 
för det svensk-tyska samarbetet var att Frankrike nu gjorde officiell entré 
till den internationella folklivsforskningen. Här hittade svenskarna en ny 
bundsförvant för sitt arbete inom IAEEF. Vid Pariskongressen planerade 
IAEEF:s styrelse för ett nära samarbete med den franska organisationen 
CIFL och dessutom uppstod idéer om en världsomfattande organisation 
för folklivsforskning, där hela Europa och Nord- och Sydamerika skulle 
vara med (Afrika, Asien och Australien omnämns dock inte i det stude-
rade materialet).74

Texter från Pariskongressen ger en inblick i hur föreställningar om 
vetenskap, ras och politik började förandras från mitten av 1930-talet och 
hur olika aktörer också började omtolka sina internationella kontakter. 
De är dessutom ett exempel på hur nya allianser inom folklivsforskningen 
skapades och hur de svenska folklivsforskarnas syn på Nazityskland på-
verkades av deras kontakter och samarbeten med andra nationer. Därför 
ska några av dessa texter stå i fokus i detta kapitel. 

I Frankrike var museiforskningen och utställningsverksamheten på 
frammarsch och förmodligen var det franska intiativet till en internatio-
nell etnolog- och folkloristkongress en reaktion på Edinburghkongres-
sen, där fransmännen inte hade bjudits in. Sannolikt fanns en rädsla hos 
fransmännen att det internationella samarbetet skulle etableras utan deras 
medverkan. Pariskongressen var dessutom ett stort internationaliserings-
intiativ från fransk sida som nu efter många års distans mellan Tyskland 
och Frankrike öppnade upp för internationellt vetenskapligt utbyte. 

Bland initiativtagarna till kongressen var folklivsforskarna och mu-
seimännen Georges Henri Revière och André Varagnac (1894–1983). 
Båda hade bl.a. grundat Musée National des Arts et Traditions Popu-
laires (MNTAP). Varagnac var också engagerad i det franska atlasarbetet 
och samarbetade på detta område även med Erixon. Ett viktigt ämne i 
den aktuella diskussionen i den europeiska folklivsforskningen och vid 
Paris-kongressen var etableringen av moderna regionala museer. 1937 
ägde världsutställningen i Paris rum och Nordiska museet deltog med en 
uppvisning av ”svensk folkkultur” på denna utställning, vilket var en an-
nan anledning för Sigurd Erixon att besöka staden (Rogan 2008a:86–87). 
Revière, Varagnac och Erixon var alla engagerade i försök att skapa nya 
utställningsformer, ett slags ”levande museum”, där ”levande folkkultur” 
skulle ställas ut. Tanken var att inte längre bara visa upp föremål utan att 
 74 Rapport av Adolf Helbok om den internationella kongressen i Paris (23/8–28/8 1937). 

REM, R 4901/3196, BArch Berlin. 
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nu även skapa samhälleliga sammanhang kring dem. Även den lokala 
befolkningen skulle involveras i utställningarna (Gorgus 1999:80f.). Man 
strävade efter att flytta samman vardagshistoria, jordbrukshistoria och 
materiell kultur och kombinera detta med kulturgeografisk forskning 
(Schmoll 2009:159, Rogan 2008a:63).75 

Tyskland var mycket angelägen att vid Pariskongressen demonstrera 
den ”nya” tyska folklivsforskningens betydelse och framsteg och skickade 
en stor delegation på 18 forskare. Ledaren för denna delegation var den 
österrikiske historikern, rasforskaren och folklivsforskaren Adolf Helbok 
(1883–1968). Helbok skrev en utförlig rapport om kongressen som han 
skickade till REM. Denna rapport ger en inblick i hur kongressen uppfat-
tades av en av de nya tyska ledarna på folklivsforskningens område och 
den är ett exempel på ett officiellt tyskt perspektiv på det internationella 
samarbetet inom folklivsforskningen vid denna tid. Vid tiden för Paris-
kongressen var Helbok verksam som professor i historia vid Leipzigs uni-
versitet. Fram till 1934 hade han varit professor vid Innsbrucks universitet, 
där han dock avskedades då p.g.a. sina nazistiska åsikter och sina sympa-
tier för Österrikes ”anslutning” (Anschluss) (Johler 1994a:458). Men redan 
1941 återanställdes han i Innsbruck. 1932–1933 var han ledare för ADV i 
Berlin (Schmoll 2009:105) Sedan 1920-talet var han utgivare av tidskriften 
Volk und Rasse (Folk och ras). Helbok var medlem i NSDAP och stack 
inte under stolen med sin nazistiska övertygelse. Så proklamerade han 
gärna sig själv som den förste historikern som redan 1924 introducerade 
”rasidén” (den Rassegedanken) i den tyska vetenskapen.76 Några av hans 
forskningsområden var husforskning och bebyggelsehistoria (Siedlungs-
forschung) och sammanhangen mellan rastillhörighet, intelligens och 
landskap (Genialenforschung). Husforskningsintresset delade Helbok med 
Erixon som var en viktig samarbetspartner för honom.

Helbok berättar i sin rapport utförligt om händelserna vid Pariskon-

 75 Rivières och Varagnacs skapelse Musée du Terroir, som blev till 1936/37, är just ett exem-
pel på denna nya utställningsform. För Musée du Terroir hade Rivière valt ut samhäl-
let Romenay-en-Bresse som exempel. I denna ort med 600 invånare fanns redan ett 
museum, vars inredning man också använde. På 50 m2 lät Rivière och Varagnac bygga 
ett översiktligt panorama av byn i historien och nutid. Vid framställningen fokuserades 
vardagslivet som kategori och det visades upp arbetskläder och -redskap, festkläder, konst, 
hantverk, möbler och mycket annat ur bybornas liv i form av föremål, foton och skyltar. 
Rivières idé var att även byborna själva aktivt skulle ta del i skapandet av sina museer och 
uppleva det som en viktig del i den lokala identiteten (Gorgus 1999:82–83). I byggandet 
av Musèe du Terroir hämtade Revière idéer från bl.a. Nordiska museet och Skansen. 
På världsutställningen visades ”Musée du Terroir” upp och fick stor uppmärksamhet. 
Utställningen inspirerade museer och utställningsproducenter i många europeiska länder 
(Gorgus 1999:190ff.). 

 76 Adolf Helbok till REM 30/6 1938, s. 9. R 4901/3196, BArch Berlin.
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gressen. Hela rapporten genomsyras av beskrivningar av Tysklands veten-
skapliga överlägsenhet och förträfflighet som enligt Helbok blev synliga 
vid kongressen. På så sätt kan rapporten beskrivas som ett exempel på 
vad naziregimen förmodligen förväntade sig av ”en god rapport” efter en 
vetenskaplig kongress. Ett exempel:

Så hade bland gästerna germanerna och bland dem tyskarna nästan uteslutande 
ordförandeskapet i händerna. När det handlar om prestationernas kvalitet, 
så kan man säga utan att vara blygsam, att tyskarna både i sina föredrag och 
i diskussionerna intog den absoluta första platsen.77

Denna beskrivning rimmade väl med dåtidens nazistiska och nationa-
listiska diskurs om den tyska forskningens överlägsenhet i världen. Vad 
som än hände, så skulle den tyska forskningen beskrivas som den bästa i 
världen. Karl Kaisers kritiska hållning till det tyska atlasarbetet blev hans 
fallrep – Helboks citat visar vad REM:s medarbetare ville läsa i konfe-
rensrapporter. Helbok belägger den ”tyska överlägsenheten” bl.a. med 
fransmännens eftersläpande folklivsforskning. Så menade Helbok att 
fransmännen i nästan alla frågor om den ”tillämpade folklivsforskningen” 
(Volkstumspflege) intog uppfattningar som ”hos oss inte längre gäller sedan 
ett- till tvåhundra år tillbaka” (die bei uns seit einem bis zwei Jahrhunderten 
überhaupt nicht mehr gelten). Tyskland framställs i hans rapport som en 
modern vetenskapsnation som ligger långt före Frankrike. Detta belägger 
Helbok bl.a. genom att poängtera att man ”självklart enbart använde det 
tyska språket i föredragen och diskussionerna” (selbstverständlich haben 
wir uns in Vorträgen und der Diskussion nur der deutschen Sprache bedient). 
Noggrant räknar Helbok upp, hur många fördrag som hölls av varje na-
tion för att visa att Tyskland stod på plats två direkt efter värdnationen: 
”Frankrike 56, Tyskland 17, Sverige 6, Schweiz 3, Belgien 3”, något som 
Friedemann Schmoll ironiskt beskriver som ”petimetri” (punktgenaue 
Erbsenzählerei, Schmoll 2010:414). Enligt Helbok hade den tyska överläg-
senheten framför allt visat sig i den kartografiska metoden, där den tyska 
forskningen låg långt före andra nationers kulturgeografiska arbeten. De 
icke-tyska forskarna, som fick beröm i rapporten, var sådana som lyfte 
fram folklivsforskningens betydelse för den ”folkliga gemenskapen” (volk-
haftes Gemeinschaftsleben) och som utgick från ”det nutida tyska folk- och 
rasbegreppet inom folklivsforskningen” (dem heutigen deutschen Volk- und 

 77 Rapport av Adolf Helbok om den internationella kongressen i Paris (23/8–28/8 1937). 
REM, feb 1937–mars 1943, R 4901/3196, BArch Berlin. Tyskt orig: ”So hatten unter 
den Gästen die Germanen und unter diesen die Deutschen die fast ausschliessliche 
Wortführung in den Händen. Was die Qualität der Leistung anlangt, so kann ohne jede 
Uebertreibung gesagt werden, dass die Deutschen sowohl in ihren Vorträgen, wie in der 
der Diskussion absolut den Vorrang besassen.”
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Rassebegriff innerhalb der Volksforschung). Det var en sådan forskning som 
var modern, enligt Helbok. I rapporten kontrasterade han det ”moderna 
rasbegreppet” mot ”gamla materialistiska miljöläror” (alte materialistische 
Umweltlehren) som man måste komma bort ifrån. Det var rasläran som 
för honom representerade modernitet, medan evolutionism var något 
gammalmodig och förlegad.

Helbok hade stora planer för den europeiska folklivsforskningens 
framtid och för sig själv, vilket denna rapport tydligt visar. På grund av 
den tidigare krisen inom IAFE bestämde IAEEF:s styrelse i Paris att om-
skapa organisationen. Tanken var att sätta samman en ny styrelse, men att 
fortsätta ge ut Folk som IAEEF:s publikationsorgan. Förhoppningen var 
nu att det nya förbundet inte bara skulle bli ett europeiskt förbund, utan 
en världsomfattande organisation.78

För att säkra ”Tysklands intressen” hade Helbok enligt sin redogörelse i 
rapporten sett till att han fick sitta med i den nya organisationens styrelse. 
Andra medlemmar där var Sigurd Erixon, R.U. Sayce (London), Geor-
ges Henri Rivière, Stith Thompson och en ”sydamerikan” som inte hade 
bestämts än. Det hade även skapats ett utskott (Ausschuss der volkskund-
lichen Zusammenarbeit) som skulle verka för samarbetet mellan IAEEF 
och den planerade nya världsorganisationen, där Helbok också var med. 
Andra medlemmar i den kommittén var Åke Campbell, Seamus Ó Duile-
arga, Jan de Vries och Georges Henri Rivière. Som organ för detta utskott 
benämndes Folk. När det gällde Folk, meddelade Helbok att han hade 
blivit tillfrågat av Jan de Vries om han ville fungera som vicepresident i 
stället för Adolf Spamer, vilket Helbok gärna ställde upp på. Helbok bad i 
sin rapport om Paris-kongressen minister Rust på REM om att godkänna 
alla dessa poster eftersom det skulle ge Tyskland en ”utomordentligt stark 
ställning” i alla dessa organisationer. Ännu bättre vore det om REM via 
Hirzel kunde ge bidrag till tidskriften Folk, så att denna kunde fortsättas. 
Här kunde Tyskland enligt Helbok utnyttja tidskriftens svåra ekonomiska 
situation till sin fördel. Helbok argumenterade här att han redan hade 
fått de Vries godkännande om att varje medlem i styrelsen för Folk skulle 
informeras innan utgivningen om vilka artiklar som berörde det egna 
landet och att acceptera dem. På detta sätt skulle Tyskland säkra sig en 
”förcensur” (Vorzensur). Helbok: 

Jag är övertygad att Jan de Vries går med på alla dessa önskemål om han får 
pengar [för Folk]. Att säkerställa dessa saker redan nu är viktigt därför att en 
sammansmältning av de båda organisationerna bara kan ske, när germanerna 

 78 [Åke Campbell] till [Milovan] Gavazzi, 11/1 1939. ISOF, ÅCS, ULMA 37510, vol. 54.
  Milovan Gavazzi (1895–1992): kroatisk folklivsforskare; professor i folklivsforsknng vid 

Zagrebs universitet.
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har säkrat sitt ledarskap och inom denna grupp tyskarna.79

Citatet visar tydligt vilken kunskapsordning som utifrån Helboks och 
även utifrån ett nazistiskt perspektiv skulle skapas inom folklivsforsk-
ningen. När de omnämnda internationella organisationerna hade smält 
samman till en ny världsorganisation, såg Helbok sig själv på toppen av 
denna organisation, som ett slags världsledare för folklivsforskningen. 
Därunder skulle de övriga ”germanerna” vara med och styra, som t.ex. 
skandinaverna, britterna, holländarna etc. Därefter skulle de övriga euro-
peiska representanterna komma och längst ned representanterna för de 
”icke-germanska” folken. I sin rapport proklamerade Helbok sig redan 
som ”tyskarnas Führer” på folklivsforskningens område och poängterade 
att han ”valdes utan svårigheter in i alla viktiga utskott” i Paris. Helboks 
strävan efter att bli den tyska folklivsforskningens ”Führer” omnämns 
även i den tyska och österrikiska forskningen: så var ett av Helboks livs-
mål att bli den tyska folklivsforskningens ledare. Han var känd för att 
medvetet och uthålligt strävar efter sina mål och förverkliga sina intressen 
som enligt hans egen uppfattning också var det bästa för ämnet (Johler 
1994a:456). Efter sitt inval i de olika utskotten blev Helbok också genast 
aktiv för Tysklands sak. Så försökte han avvärja de svenska planerna att 
hålla nästa internationella kongress i Stockholm. De deltagande svenska 
folklivsforskarna i Paris hade bjudit in till att hålla nästa kongress i Stock-
holm. Helbok skriver i sin rapport att han såg till vid kongressen att 
man tackade Stockholm, men att han skulle se till att utskottet i stället 
skulle välja Berlin. Helbok bad ministern på REM om godkännandet 
för Berlin som ort för nästa kongress.80 Dragkampen mellan Stockholm 
och Berlin kan tolkas som en nästan symbolisk strid om olika vägval för 
folklivsforskningens framtida riktning.

REM godkände Helboks förslag. Beträffande Folk skrev utbildnings-
ministern att hans beslut angående Folk var avklarat efter samtal med 
Heinrich Harmjanz – där Harmjanz förmodligen klargjorde den redan 
bestämda nedläggningen av tidskriften.81 

Medan Helbok talade om en stor framgång för sig själv och för den 
tyska delegationen vid Paris-kongressen, hade de franska deltagarna en 
annan uppfattning om Helboks och tyskarnas engagemang. Så konsta-
terar etnologen Nina Gorgus i sin biografi om Rivière att närheten av de 
tyska kongressdeltagarna till den nazistiska ideologin stötte på motstånd 

 79 Rapport av Adolf Helbok om den internationella kongressen i Paris (23/8–28/8 1937). 
REM, R 4901/3196, BArch Berlin. Tyskt orig: ”Diese Dinge jetzt schon sicherzustellen, ist 
deshalb wichtig, weil die Verschmelzung der beiden Organisationen nur s o erfolgen kann, 
dass den Germanen die Führung gesichert bleibt und innerhalb dieser den Deutschen.”

 80 Ibid.
 81 REM till Adolf Helbok 2/2 1938. REM, R 4901/3196, BArch Berlin.
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hos de franska deltagarna (Gorgus 1999:190). Men hon menar också att 
långt ifrån alla tyska bidrag vid kongressen var genomsyrade av nazistisk 
ideologi och betonar att en del av de tyska föredragen om ADV:s arbete, 
bl.a. av Heinrich Harmjanz och Erich Röhr, fick stor uppmärksamhet 
även hos de franska folklivsforskarna som var mycket intresserade av att 
etablera egna atlasarbeten i Frankrike. Hennes diskussion kan uppfattas 
som ett exempel på hur just atlasarbetet kunde bedrivas både inom natio-
nalistiska och nazistiska diskurser, men även utanför dessa. Samtidigt kan 
gränsdragningarna mellan dessa diskurser vara svåra att fastställa och utan 
mer ingående textanalyser kan det vara svårt att avgöra när innehållet i ett 
föredrag kan kategoriseras som nazistiskt eller inte.

Att tyskarnas framträdande i Paris inte togs emot särskilt väl framgår 
av en rapport av Rivière om kongressen. Där skrev Rivière att tidskrif-
ten Folk, som gavs ut i Leipzig, borde avlägsnas från Helbok och andra 
nazistsympatisörer (Rogan 2008:84a). Men det kan verka överraskande 
att Rivière ändå gärna ville samarbeta med tyska kollegor. Enligt Rogan 
verkade han faktiskt ännu mer angelägen om detta än Erixon och de 
skandinaviska och brittiska medlemmarna i IAEEF (Rogan 2008a:85). 
En förklaring för detta kan vara att det även i Frankrike fanns ett stort 
intresse för det tyska atlasarbetet och för skapandet av nya regionala mu-
seiutställningar. 

Hur upplevde då de svenska folklivsforskarna Pariskongressen och tys-
karnas uppträdande? Upplysning om det ger ett brev som Åke Campbell 
skrev från kongressen till Herman Geijer. Där menade han:

Tyskarna visste visst inte riktigt hur de skulle ha sig – men von Sydow, Ó 
Duilearga, Thompson bad mig snarast att ordna med en middag som skulle 
samla alla + tyskarna + några av fransmännen. Så att ej farliga konstellationer 
skulle hinna utbildas i denna samling av intressen utan målmedveten ledning.82

Återigen framgår här att det inte alls var självklart för Campbell att tyskarna 
skulle inkluderas i det internationella samarbetet. Så skriver han: ”samla 
alla + tyskarna + några av fransmännen”. Att fransmännen nämns extra, 
beror på att de tidigare inte ingick i IAEEF. Men även tyskarna behövde 
inte nödvändigtvis bjudas in, enligt Campbell och de omnämnda kol-
legorna. Men Campbell såg en stor fara med de nya allianserna som höll 
på bildas på kongressen. Det gällde att agera snabbt. Kunskapsordningen 
inom ämnet skulle enligt Campbells framställning styras av skandina-
verna, britterna, amerikanen Thompson och några (utvalda) fransmän. På 
så sätt hoppades de kunna förebygga eventuella motsättningar mellan den 
skandinavisk-brittisk-amerikanska gruppen och de två andra nämnda 
 82 Åke Campbell till Herman Geijer 26/8 1937. EIC: 7, Tjänstebrevsamling 1914–1940, 

ISOF.
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nationerna (som var i majoritet vid kongressen). ”Farliga konstellationer” 
pekar på farhågor om tyska övertag eller även möjligtvis risken att tys-
karna och fransmännen skulle kunna alliera sig. Men fördelen, som den 
skandinavisk-brittisk-amerikanska gruppen hade, var att man redan var 
väl organiserat och redan hade ett väl fungerande samarbete – och på detta 
sätt hunnit före både tyskarna – som nu slet med sina maktstrider – och 
före fransmännen som inte hade hunnit organisera sig tillräckligt tydligt 
för att kunna tas med i samarbetet tidigare. Det var förmodligen den av 
Campbell omnämnda middagen i Paris som blev början för en utökning 
av det internationella samarbetet och för en kooperation mellan IAEEF 
och CIFL.

De franska folklivsforskarnas entré på den internationella scenen väl-
komnades av de svenska forskarna, men de såg även faror med detta. En 
risk var att tyskarna och de fransmän, som sympatiserade med nazismen, 
skulle slå sig ihop och antingen försöka sprida en folklivsforskning i na-
zistisk anda eller skapa en ny, egen organisation. Nu hamnade de svenska 
forskarna mellan stolarna och det gällde att agera rätt. Skulle man säga 
upp samarbetet md tyskarna? Riskerade man då kanske att fransmän-
nen drog sig tillbaka och slog sig ihop med tyskarna? Om man sade upp 
samarbetet med Tyskland, innebar det möjligtvis någon fara för de redan 
utsatta tyska kollegorna (bl.a. Mackensen, Kaiser och Wildhagen)? 

Att problemet diskuterades mellan de svenska folklivsforskarna under 
de kommande månaderna under 1937 och 1938 framgår av skrivelser mel-
lan Campbell, von Sydow och Sven Liljeblad. På våren 1938 planerade 
Campbell att resa till Berlin. Vid denna tid hade von Sydow fått nog 
av utvecklingen av folklivsforskningen i Tyskland och föreslog en öppen 
protest mot den ”dekadenta tyska forskningen” – direkt till REM:s mi-
nister. Han skrev ett brev till Liljeblad och bad denne att diskutera frågan 
med Campbell. von Sydow var rädd att Campbell kanske skulle vara ”för 
beskedlig” i Berlin:

Huruvida det är bra att Campbell reser till Berlin, vet jag ej. Harmjanz är 
tydligen en komplett fähund och jag är rädd att Campbell är för beskedlig. 
Ministern borde veta att Volkskundeforskningen i Tyskland är i högsta grad 
dekadent, ty då en sådan som Harmjanz kan intrigera bort Wildhagen och 
sätta sitt namn på vad han gjort, och han kan organisera en verklig förföljel-
sekampanj mot en utmärkt man som Kaiser[.]83

Om Campbell inte vågade ”tala sanning med karlen [Harmjanz]”, så 
befarade von Sydow att det svenska samarbetet med Tyskland skulle ”få 
lida länge” och arbetet inom IAEEF skulle även i fortsättningen hindras. 

 83 Carl Wilhelm von Sydow till Sven Liljeblad 18/5 1938. LUB, SL.



200 

Redan dagen efter fick von Sydow svar ifrån Campbell. Campbell såg stora 
faror med en öppen protest mot REM. I sin långa svarsskrivelse förklarade 
Campbell bakgrunden till problemen med tyskarna och avrådde från att 
kritisera den tyska forskningen öppen inför ministern. Eftersom skrivel-
sen är central för bokens frågeställning, ska den här analyseras närmare. 

Campbell inleder sin skrivelse till von Sydow med att poängtera att de 
svenska folklivs- och folkminnesforskarna hade startat ”våra tyska relatio-
ner på svensk basis till allra största delen alltså på grundvalen av Dina och 
våra tidigare samtal och förhandlingar med gruppen Mackensen, Kaiser, 
Wildhagen. Sedermera tillkom Spamer.” Campbell: 

Är det Din [von Sydows] mening alltså att förbundets styrelse skall genom 
mig [Campbell] i Berlin framföra en protest eller ett fördömande i någon 
form av den tyska forskningen? […] Naturligtvis reser jag ej till Berlin som 
privatman och kan naturligtvis ej heller säga eller föreslå något annat än vad 
vårt förbunds presidium önskar få sagt. 

Emellertid tror jag ej det är lämpligt att förbundet som sådant tar upp en 
strid med tyskarna. Jag tror på vad Wildhagen själv har sagt till Geijer – något 
sådant skulle göra ont värre. Det skulle först och främst komma att gå ut över 
Mackensen, Kaiser och andra som anses representera oss. 

Om Du emellertid förvissat Dig om att en aktion från vår sida önskas 
av dem vi skulle vilja hjälpa så bör naturligtvis vår styrelse allvarligt diskutera 
Ditt förslag.84

Campbells uttalande ger uttryck för den stora kluvenheten som han och 
flera skandinaviska kollegor upplevde inför samarbetet med Tyskland: å 
ena sidan ville de protestera, å andra sidan var de oroliga att deras mot-
stånd skulle gå ut över vissa tyska kollegor som de samarbetade med. 
Campbell gör skillnad mellan att resa som privatperson och som IAEEF:s 
officiella representant. Enbart när han reser som officiell representant och 
om hela styrelsen önskar en öppen protest, kan han tänka sig att framföra 
en protest mot den tyska vetenskapen.

Campbell redogör därefter för kritiken från brittisk sida mot IAFE:s 
samarbete med Tyskland. Här poängterar han hur viktigt det var att ändå 
fortsätta det svenska engagemanget i IAFE eftersom det annars hade stu-
pat på grund av striderna mellan Tyskland och England. Vid kongressen 
i Paris hade nu ytterligare en nation anmält sitt intresse för det internatio-
nella samarbetet inom folklivsforskningen och det var Frankrike, under 
ledningen av Rivière. Campbell poängterar inför von Sydow betydelsen 
av ett gott samarbete med både tyskar och med fransmän eftersom det 
annars skulle finnas en risk att fransmännen börjar organisera sig direkt 

 84 Åke Campbell till Carl Wilhelm von Sydow 19/5 1938. LUB, CS.
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tillsammans med tyskarna – och då skulle svenskarna hamna utanför. 
Men han ser ytterligare en risk: en ”folkloristisk vetenskaplig axel” mellan 
Tyskland och Italien: 

Helt annat kan det emellertid vara med förhållandet Tyskland-Italien. [Kon-
rad] Hahm framhöll visserligen för mig, att vi icke behövde befara, såvitt han 
kunde se, en folkloristisk vetenskaplig axel Berlin-Rom. Men det är ju klart, 
att ett folkloristiskt förbund mellan de auktoritära staternas representanter 
är något, som man allvarligt måste ta med i räkningen.85

Campbell skriver vidare att han ändå ville förebygga och att han hade 
skrivit till de italienska kollegorna Raffaele Corso och Guiseppe Vidòssi 
och ”Sigurd Erixon är också med på att sätta in dessa herrar i vår tidskrift. 
de Vries vill även sätta in dem i General Council”.86 Vidossi beskrivs i 
den italienska forskningen som en av de ”intressantaste figurerna” i den 
italienska folklivsforskningen och som en man som ”undvek att bli 
influerad av ideologiska ståndpunkter”. Å ena sidan ville Vidòssi inte 
delta i ”antigermansk polemik”, å andra sidan var han kritisk mot de 
”irrationella tendenserna” i den tyska folklivsforskningen under 1930-talet 
(Cavazza 1987:46). På så sätt kan Vidòssi ha varit en person som ansågs 
vara lämplig för att motarbeta en eventuell folkloristisk axel Berlin-Rom. 
Campbell nämner dessutom i sin skrivelse att man även ska försöka få 
med Grekland och de övriga Balkanländerna. Han skriver sedan: 

Vi anse, att det skulle vara en olycka, om vårt förbund upplöstes på grund 
av oskickligt handhavande av förhandlingarna mellan de olika ländernas 
forskningsrepresentanter. Hur skall det gå för de duktiga tyska forskarna, om 
de bliva isolerade på grund av oskicklighet från vår sida? Vi tro oss märka 
t.ex. på Kaiser, att han numera hoppas att motsättningarna skola mildras och 
forskningen erhålla en större frihet, sedan Tyskland haft den stora framgången 
med Österrike.87

”Oskickligt handhavande av förhandlingarna” syftar här förmodligen på 
von Sydows tidigare gjorda förslag att vända sig direkt till REM och öp-
pet kritiserar den tyska forskningen för att vara ”dekadent”. Campbell 
menar att man då utsätter de tyska forskarna för stor fara. I stället vill 
han och de Vries försöka använda IAEEF som ett verktyg som ska samla 
de ”lämpliga vetenskapsmännen” och på så sätt försöka stödja de utsatta 
”duktiga tyska forskarna”. IAEEF beskrivs här som en vattendelare. Så 

 85 Åke Campbell till Carl Wilhelm von Sydow 19/5 1938. LUB, CS.
 86 Ibid. Guiseppe Vidòssi (1878–1969): italiensk filolog och folklivsforskare, professor vid 

Turins universitet. Raffaele Corso (1885–1965): italiensk folklivsforskare, professor vid 
Neapels universitet.
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skulle organisationen kunna hjälpa till att göra skillnad inom vetenskapen 
i de auktoritära länderna, genom att ge stöd åt den ”rätta forskningen”, 
dvs. den som inte i första hand riktar sig efter politiska målsättningar. 
Rädslan för att folklivsforskningen hamnar i ”fel händer” och inte längre 
kan påverkas från svensk sida, blir uppenbart. Framför denna bakgrund 
kan det verka förståeligt varför svenskarna inte ville bryta kontakten helt 
med Tyskland utan föredrog att förhålla sig diplomatiskt. Det gällde också 
att inte utsätta utländska kollegor i auktoritära regimer för fara. Men den 
sista delen av citatet visar också hur Campbell reproducerar en nazistisk 
diskurs när han utan kommentar återger Kaisers beskrivning av Öster-
rikes ”anslutning” som en framgång för Tyskland. 

De svenska tolkningarna av den tyska situationen påverkades av det 
politiska läget i hela Europa. Det visar Campbells brev tydligt när han 
jämför de tyska förhållandena med dem i Sovjetunionen: 

Naturligtvis är förhållandena i Tyskland på långt när icke sådana som i 
Ryssland, men vi måste ändock iakttaga försiktighet. Jag vill nämna för Dig, 
att jag blivit underrättad om den fara, som ryska forskare utsättas för även 
genom den obetydligaste aktion från vår sida. Vill Du t.ex. ta på Ditt ansvar, 
att gå till rätta med den sovjetryska ideologin på vårt forskningsområde, då 
Du vet, att man genast kommer att ställa våra ryska förbindelser till ansvar. 
Vi skola i vår tidskrift FOLK-LIV trycka en uppsats, som jag anskaffat av 
Zelenin, dock först genom förmedling av Sovjets utrikesbyrå. Vi tveka kanske 
något inför denna publicering, icke av hänsyn till tyskarna utan av hänsyn 
till Zelenin själv. Vi hoppas emellertid, att det ska gå bra, och att Zelenin 
skall komma att glädja sig över att ha fått framträda inför Västeuropa med 
denna uppsats. Naturligtvis är artikeln ej riktat mot annat lands forskning, 
så vi naturligtvis ej kunnat trycka den.88

Nu hade IAEEF och Folk-Liv hamnat i en besvärlig situation, då även de-
mokratiska länder förväntades underordna sig i viss mån diktaturers krav 
på en vetenskap som inte fick utmana det politiska systemet. Diskursen 
om ansvaret för kollegors liv och säkerhet är något som skulle prägla det 
vetenskapliga samarbetet fram till krigsutbrottet. Det är också ett försvar 
av ett försiktigt, diplomatiskt tillvägagångssätt, som å ena sidan ska stödja 
den ”rätta” vetenskapen, dvs. en som inte underordnas politisk ideologi, 
å andra sidan inte förarga auktoritära regimer. Men tillvägångssättet styrs 
nu ändå i viss mån från diktaturernas sida som hotar de berörda inhem-
ska forskarna med deportation och döden. Dilemmat blir uppenbart. 
Om man avbryter förbindelserna helt med dessa stater, kan man inte alls 

 88 Åke Campbell till Carl Wilhelm von Sydow 19/5 1938. LUB. CS. Dmitrii Zelenin 
(1878–1954): rysk lingvist och etnograf, bl.a. verksam vid Institutet för antropologi och 
etnografi i Moskva.
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hjälpa sina forskarkollegor där och om man inte avbryter förbindelserna, 
finns en liten chans att kunna hjälpa vetenskapen på den ”rätta” vägen 
igen – men man riskerar samtidigt att det minsta felet som man gör, 
kan få ödesdigra konsekvenser för de utländska kollegorna. P.g.a. dessa 
överläggningar avvisar Campbell helt och hållet von Sydows förslag om 
en öppen protest mot REM:s vetenskapspolitik. 

Erfarenheterna med sovjetiska kollegor påverkade de svenska fors-
karnas agerande gentemot Tyskland. Vid denna tid hade situationen 
för akademiker förvärrats drastiskt i Sovjetunionen. Där avvisade vis-
serligen politiker och etnografer, som folklivsforskare brukade kallas där, 
vanligtvis nazisternas syn på ras och den nazistiska raspolitiken. Kritiken 
handlade bl.a. om att nazistiska politiker och vetenskapsmän hade för-
klarat många av Sovjetunionens folk för ”mindervärdiga raser” p.g.a. en 
påstådd ”rasblandning” (Hirsch 2005:280f.). Nazisterna argumenterade 
på detta sätt inte enbart p.g.a. människors utseende, utan även av det 
skälet att de ansåg att många av de sovjetiska folken fortfarande levde på 
ett ”primitivt” stadium, livnärde sig på enkelt jordbruk och levde i slitna 
och enkla bostäder på landet (ibid.). Ett viktigt mål för Stalin var då att 
bevisa motsatsen, nämligen att dessa områdens långsamma utveckling 
inte alls berodde på rasblandning, utan på en bristande ekonomisk och 
social utveckling. Nu blev akademikernas uppgift att hjälpa till med ut-
vecklingen av landet. I 1930-talets Sovjetunion sågs det av många politiker 
och akademiker som en självklarhet att vetenskapen skulle underordnas 
politiska och ideologiska mål (Hirsch 2005:283). Men Stalins missnöje 
med forskarnas resultat ledde till att många av dem misstänkliggjordes 
och anklagades för samröre med fascister. Zelenins institut för antropologi 
och etnografi undersöktes för ”anti-sovjetiska aktiviteter” och flera av de 
anställda avrättades (Hirsch 2005:285). Rädslan för att agera på ett felak-
tigt sätt var stor bland akademikerna. Enligt den amerikanska historikern 
Francine Hirsch berodde den skärpta sovjetiska vetenskapspolitiken dels 
på Tysklands aggressivare hållning i rasfrågan och dels på ett missnöje med 
den långsamma utvecklingen mot socialismen. Händelserna i Sovjetu-
nionen påverkade de svensk-tyska kontakterna inom folklivsforskningen 
under 1930-talets andra hälft, när en allt större rädsla bredde ut sig bland 
akademiker i Tyskland och Sovjetunionen. Det är sannolikt att flera av 
forskarna inom Folk-Liv:s redaktion åtminstone till viss del kände till vad 
som försiggick i Sovjetunionen (förmodligen genom Zelenin och hans 
kollegor) och att de därför funderade på en försiktig linje även gentemot 
Nazityskland.

Campbells brev till von Sydow visar tydligt hur de svenska forskarna, 
med Campbell i ledningen, hade tagit på sig en förmedlarroll i de interna-
tionella förhandlingarna. Campbell förklarar sedan vidare i sitt brev, hur 
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svårt det var att få de rätta representanterna till IAEEF: 

Efter Paris-kongressen, där ju som Du minns Helbok uppträdde som ledare 
för den tyska kontingenten beslöto vi att söka samarbete med Helbok, då 
ju Spamer icke gjorde någonting, kanske icke kunde göra någonting, och 
likaledes Mackensen ställde sig utanför varje förhandling, kanske av känslan 
av att icke ha med sig den tyska forskningen. De Vries reste till Berlin för att 
söka klarhet i, hur det förhöll sig med möjligheterna av att fortsätta tidskriften 
FOLK. De Vries kom till den uppfattningen att, såvitt han kunde finna, 
ingen verksamhet att räkna med kunde utgå från Mackensen ej heller från 
Spamer. Däremot var Helbok en person, som tycktes kunna representera 
den tyska forskningen utan äventyra den äldre vetenskapliga forskningens 
representanter. Som Du väl förstår gäller det för förbundet att hjälpa och icke 
stjälpa representanterna för den rent vetenskapliga forskningen i Tyskland. Det 
säger sig självt, att vi inte kunna sätta våra tyska representanter och vänner i 
besvärliga eller ödesdigra situationer. Du känner väl till hur Wildhagen för 
Geijer klarlade, att en stödaktion i nuvarande läge kunde vara till någon gagn 
varken för honom eller den forskning han representerade. Han bad Geijer 
att söka undvika att förvärra hans läge genom en utländsk inblandning. 
Beträffande Kaiser ha vi erhållit sådana uppgifter, att vi ej våga belasta hans 
svåra situation med en direkt aktion.89

De av svenskarna önskade tyska representanterna kunde antingen inte 
göra någonting eller ville inte göra någonting, förmodligen av rädsla för 
repressalier från sin regering. Tydligt framgår här hur läget skärpts. Nu 
har de tyska politikerna – efter det tidigare beskrivna maktskiftet inom 
folklivsforskningen – börjat med hot och förföljelser av forskare som 
betraktades som seriösa och betydelsefulla av sina utländska kollegor. I 
citatet skapas två olika kategorier av vetenskap: den ”rent vetenskapliga” 
forskningen och den som inte är det – med andra ord sådan forskning 
som Campbell och hans kollegor uppfattar som politiskt styrd. För att 
styra folklivsforskningen åt rätt håll, gällde det att stödja ”representan-
terna för den rent vetenskapliga forskningen”. Helbok framställs inom 
denna kontext kanske inte som det perfekta valet, men han blir en slags 
kompromiss: han kan ”representera den tyska forskningen utan äventyra 
den äldre vetenskapliga forskningens representanter”. Generationsfrågan 
kommer in igen. Som jag kommer att visa lite senare i detta avsnitt, såg 
Campbell problemen med den nazistiska forskningen framför allt som ett 
generationsproblem. Med sin beskrivning i brevet drar han en tydlig gräns 
mellan seriös och oseriös forskning. En av IAEEF:s uppgifter är här enligt 
honom att göra skillnad och att försöka stödja den seriösa, icke nazistiskt 
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influerade forskningen – som enligt Campbell utförs i större utsträckning 
av de äldre forskarna.

Ett problem för IAEEF hade blivit att alla representanter från dikta-
turer skulle bli godkända av sina regeringar. Här fanns ett annat dilemma 
som innebar stora faror. de Vries hade föreslagit att de skulle ha som 
princip att varje land själv skulle utnämna sina representanter för IAEEF. 
von Sydow verkade i en tidigare skrivelse till Liljeblad eller Campbell ha 
föreslagit att IAEEF:s styrelse i stället självständigt skulle utnämna sina 
representanter, så som de hade gjort från början. Campbell svarade på 
detta till von Sydow: 

Det betyder att i de demokratiska staterna de förnämsta forskarna och forsk-
ningsinstituten utpeka representanter samt att i auktoritära stater, Tyskland, 
Italien, Ryssland, regeringarna utpeka. Anser Du, att vi icke skola antaga 
denna princip utan alltså på egen hand oberoende av regeringen tillsätta 
representanter i sådana stater? De Vries och jag äro fast övertygade om, att 
ingen vill på sådana villkor bli representant.90

Dilemmat i det internationella samarbetet mellan forskare i demokratier 
och diktaturer blir åter tydligt: om den vetenskapliga representationen 
avgörs på demokratisk bas i alla medlemsländer för IAEEF, riskerar man 
flera forskares liv och säkerhet – och att man inte får med de önskade 
personerna. Men om den vetenskapliga representationen anpassas till den 
politiska situationen i diktaturer, riskerar man att få in personer som man 
inte betraktar som goda forskare och ett konstruktivt samarbete kan bli 
svårt. 

Den diplomatiska lösningen blev då att välja in Helbok och Harmjanz 
i IAEEF:s styrelse och att låta dem godkännas av REM. Så bad Jan de 
Vries och Åke Campbell i ett brev till REM i april 1938 om att ministern 
skulle erkänna det internationella förbundet för folklivsforskning och 
att utnämna en representant för den tyska forskningen.91 Men på REM 
var man först skeptisk mot denna skrivelse. Eftersom Jan de Vries var 
känd som ”icke särskild tyskvänlig” (nicht besonders deutschfreundlich), 
diskuterades frågan av olika tjänstemän på ministeriet. Man misstänkte 
att de Vries kanske hade baktankar och att hans egentliga avsikt var att 
”lamslå” (lahmlegen) hela den tyska folklivsforskningen. Å andra sidan 
vore det möjligt att de Vries faktiskt önskade en representant ”som 
verkligen pålitligt kan förhandla för hela den tyska folklivsforskningen” 
(der wirklich befähigt ist, für die ganze deutsche Volkskunde verbindlich zu 
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verhandeln).92 Ministeriet bestämde sig slutligen för att överlåta det till de 
Vries att föreslå en tysk representant som man sedan kunde ”auktorisera”. 
På så sätt hoppades man kunna undvika konflikter med Rosenbergs insti-
tut, eftersom förslaget då skulle komma från de Vries själv och inte från 
REM. Samtidigt hade man chansen att kunna säga nej till en för REM 
”olämplig” representant. 

På något sätt måste REM ändå ha föreslagit Heinrich Harmjanz som 
tysk representant för IAEEF, eftersom Jan de Vries och Åke Campbell 
bekräftade i en ny skrivelse till REM i oktober 1939 att Harmjanz vid kon-
gressen i Köpenhamn 1938 ”enhälligt” hade föreslagits till tysk represen-
tant i IAEEF enligt ministerns ”uppmaning” (gemäss Ihrer Aufforderung), 
och de bad ministern att godkänna detta val. De meddelade dessutom att 
de hade utsett Erich Röhr som representant för Mellaneuropa samt att 
Adolf Helbok och Adolf Spamer var med och arbetade i styrelsen sedan 
en längre tid tillbaka, vilket de hoppades att ministern skulle godkän-
na.93 Intressant är att de Vries och Campbell fortfarande strävade efter 
att fördela makten i styrelsen på flera tyska representanter, där även Röhr 
och Spamer var med, fastän dessa två var konkurrenter till REM vid den 
tiden.94 Tanken var kanske att kunna motarbeta eventuellt Helboks och 
Harmjanz väntade försök till övertag av IAEEF genom REM. 

Det framgår inte av de undersökta texterna, vilket inflytande Harmjanz 
och Helbok konkret hade på arbetet i IAEEF och tidskriften Folk-Liv, där 
även Helbok satte med i styrelsen. Det är möjligt att skandinaverna ansåg 
att det tyska inflytandet ändå skulle kunna hållas under kontroll eftersom 
skandinaver, britter, amerikanare och fransmän nu var i majoritet i sty-
relsen. Harmjanz nazistiska framtoning verkar Campbell inte ha tagit på 
stort allvar. Det är ett uttalande av honom i ett brev till Herman Geijer 
1939 ett exempel på. Så anmärkte han ironiskt efter ett besök på ADV i 
Berlin: ”Så på Atlas d[er] d[eutschen] Volkskunde med Harmjanz i elegant 
SS-uniform med värja och gehäng”.95 Uttalandet pekar på att Campbell 
ansåg att denna politiska klädsel och de militära utmärkelserna inte riktigt 
lämpade sig på en myndighet som sysslade med kulturforskning och att 
Harmjanz’ uppträdande var något överdrivet i detta sammanhang. 

En annan fråga är varför just Helbok accepterades som tysk represen-
tant i IAEEF:s styrelse när man där egentligen ville begränsa nazistiskt 
inflytande? Helboks nazistiska övertygelse verkar ha varit känd bland 
hans skandinaviska kollegor. Enligt de här undersökta texterna handlade 
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det inte enbart om diplomati, utan även om den tidigare omnämnda 
generationsfrågan. Så ville svenskarna styra folklivsforskningen åt ett visst 
håll och samtidigt undvika att en yngre tysk generation skulle kunna få 
ett övertag med konsekvensen att ämnet tog en oönskad riktning. Detta 
framgår tydligt av ett brev som Campbell skrev 1939 till Geijer. 1939 hade 
Campbell blivit inbjuden till att hålla en föreläsning på Leipzigs univer-
sitet, förmodligen på Helboks och Theodor Frings initiativ. Han berättar 
om detta för Geijer: 

Helboks institut befinner sig på ett helt annat plan. H.[Helbok] har en 
begränsade syd-östtysk inställning, som gör honom osäker inför de större och 
största uppgifterna. Gemytlig, snäll, allvarlig – det är rysligt vad de äro all-
varliga i Leipzig – diskuterade han sina Besiedlungs- och Bebauungsproblem, 
som naturligtvis ha framtiden för sig, men ännu ligger i händerna på unga 
strebrar, som härja vilt på detta ännu ganska okontrollerbara fält. Efter mitt 
föredrag – jag var universitets och germanistiska institutets gäst – överföllo 
de mig med entusiastiska frågeställningar rörande Blut, Boden, Kultur. Jag 
hade inledningsvis hälsat minnet av Edward Sievert – och i sitt tacktal anslöt 
[Theodor] Frings härtill – det var i Sieberts auditorium jag talat. De unga 
lyssnade emellertid hellre till den nya tidens signaler.96

Det framgår inte tydligt i brevet, vad Campbell syftar på med ”Helboks 
institut befinner sig på ett helt annat plan”. Det är sannolikt att han jäm-
förde det med den i brevet tidigare beskrivna institutionen av Theodor 
Frings, vars gäst Campbell var i Leipzig. Bedömningen kan hänga samman 
med att Campbell vid ankomsten i Leipzig, där han skulle hålla en föreläs-
ning, togs emot av den officiella ”Utlandsmyndigheten för universitet 
och högskolor” (Auslandsamt der Universität und Hochschulen) som 
hade ordnat ett ”program” för honom som inkluderade bl.a. ett besök 
i Lützen och ”besök hos prominenta personer”, vars namn inte uppges. 
Campbell beskriver detta som ”rutin” och menade att det hos familjen 
Frings härskade ”annat” än rutin och han uttrycker sig uppskattande om 
Theodor Frings och dennes hustru. Jämfört med den officiella prägeln 
som Campbells besök fick vid universitetet, framstod visiten på Helboks 
institut kanske som mer beskedlig och okomplicerad. Men han kan även 
mena att den vetenskapliga kvaliteten på Helboks (historiska) institut var 
”på ett annat plan”, med tanke på det som därefter följer i uttalandet. 
Helbok beskrivs som en man med en ”begränsade syd-östtysk inställning, 
som gör honom osäker inför de större och största uppgifterna”. Denna 
inställning förklaras dock inte närmare och det går inte heller att tydligt 

 96 Ibid. Edward Sievert: förmodligen menar Campbell Eduard Sievers (1850–1932): tysk 
germanist, professor vid universiteten i Tübingen, Halle och Leipzig, en av de s.k. Jung-
grammatiker av Leipziger skolan. 
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fastställa om Campbell skriver ”begränsande” eller ”begränsad syd-östtysk 
inställning” i det handskrivna brevet. En möjlig tolkning kan vara att 
Campbell syftade på Helboks positiva inställning till Österrikes ”anslut-
ning” 1938 och på dennes forskningsintressen. Det är också möjligt att 
han syftade på Helboks nazistiska övertygelse. I varje fall såg han honom 
inte som ett säkert kort i det internationella samarbetet. Det framgår även 
av ironin i citatet, där Helboks bebyggelseforskning benämns som något 
som visserligen har framtiden för sig, men som fortfarande bedrivs av 
”unga strebrar, som härja vilt på detta ännu ganska okontrollerbara fält”. 
Denna forskning kan enligt Campbell inte tas på allvar, bl.a. eftersom den 
bedrivs av forskare som inte är seriösa och erfarna. Samtidigt är Camp-
bells ironiska och nedlåtande beskrivning också en relativisering av denna 
forskning och den beskrivs som något harmlöst och ofarligt – idag vet vi, 
vilka fruktansvärda konsekvenser bl.a. denna forskningsinriktning ledde 
till genom att förbereda Tysklands expansion österut och på så sätt bana 
vägen för Förintelsen. Campbells minnesord om Eduard Sievers uppskat-
tades inte vid hans föreläsning, utan ”de unga lyssnade emellertid hellre 
till den nya tidens signaler”. Här upprättas igen en kontrast mellan de 
äldre och de unga akademikerna – de unga vill inte ta del av de äldres erfa-
renheter och tror att de vet bättre. Jag har tidigare diskuterat betydelsen av 
generationskonflikten i Nazityskland för utvecklingen inom vetenskapen, 
vilket Campbells uttalande ytterligare är ett exempel på. De av Campbell 
beskrivna reaktionerna av de unga som inte lyssnar på de äldre visar tydligt 
den djupa generationsklyftan i den tyska vetenskapen, då de äldre akade-
mikerna positionerades av de yngre som en stelbent grupp människor som 
inte längre kunde bidra till någon positiv förändring i samhället, bl.a. för 
att de inte kopplade samman vetenskap och politik tillräckligt starkt inom 
en Blut und Boden-anda. Campbell positionerar sig själv här på sidan av 
den äldre generationen som i kontrast mot de yngre inte sätter Blut und 
Boden i första rummet utan värdesätter kunskaper som föregångarna har 
åstadkommit. Men förmodligen var det Campbells tolkning av den äldre 
tyska forskningen som mindre nazistiskt belastad som öppnade upp för 
kooperationen med personer som Helbok. Samtidigt framkommer också 
Campbells tvivel om Helboks vetenskapliga lämplighet i brevet. Citatet 
illustrerar hur Campbell bemötte det nazistiska vetenskapssamhället både 
med acceptans och med distans och ironi – samtidigt som det fanns en 
rädsla och en osäkerhet.

Etnologen Mikael Wallström beskriver Campbell mycket träffande 
som ”både kosmopolit och svensk”, eftersom denne var ”både den in-
ternationelle vetenskapsmannen och nationellt engagerad” (Wallström 
2002:90). Han menar att Campbell trots starka nationella särintressen, 
t.ex. för bevarandet av ”ursprunglig svensk kultur” försökte upprätthålla 
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ett internationellt samarbete, där han utgick ifrån uppfattningen att ve-
tenskapen skulle vara ”oberoende och neutral” och enbart ”ägnas åt san-
ningen” (Wallström 2002:90). Campbells agerande för IAEEF visar här 
tydligt hur föreställningar om neutral och objektiv vetenskap kopplades 
samman med visioner om autentisk nationell kultur och hur denna dis-
kurs under 1930-talet omtolkades i internationella sammanhang. Medan 
det fram till mitten av 1930-talet sågs som relativt oproblematiskt att 
samarbeta med Nazityskland, blev det ett bekymmer när naziregimen fick 
ett allt starkare grepp om folklivsforskningen. Även Campbell och hans 
svenska kollegor blev uppmärksamma på de stora farorna som ett fortsatt 
svensk-tyskt samarbete skulle kunna innebära – samtidigt som de kände 
sig kluvna och som det inte fanns någon självklar väg att gå.

4.7 Svensk-tyska kontakter efter krigsutbrottet
Den politiska radikaliseringen av folklivsforskningen i Nazityskland och 
det starka fokuserandet på den egna nationen ledde till att Tyskland blev 
alltmer isolerad från slutet av 1930-talet och alltfler internationella sam-
arbeten ställdes in. ”Mångfalden av rösterna inom ämnet blev efter en 
övergångsfas alltmer begränsat av övervakningsväsendets völkisch-ung-
domsbetonade kraft”, skriver Friedemann Schmoll träffande (Schmoll 
2009:168).97 På grund av krigsutbrottet ställdes också den för 1940 i 
Stockholm planerade IAEEF-kongressen in. 

Men hur länge var de här studerade svenska folklivsforskarna överhu-
vudtaget intresserade av att fortsätta samarbeta med Tyskland? Texterna 
visar att avståndstagandet mot Tyskland ökade markant med den tyska 
ockupationen av Danmark och Norge 9/4 1940. Nu spred sig en allt större 
rädsla bland svenskarna för en tysk ockupation. 

Sven Liljeblad, som vid krigsutbrottet redan vistades i USA, skrev 
strax innan ockupationen av Danmark och Norge till Stith Thompson i 
Bloomington att människorna i Sverige ”ha varit så rädda, att pennan ha 
darrat i handen på dem” och Sverige hade ”ramlat ned till en kulturnivå, 
som är densamma i grannlandet i söder”: 

Två lynchningar ha försökts, vilka nedtystats av pressen. En kommunist 
blev slagen nära till döds vid ett regimente i Norrland, och en nazist vid 
förläggningen i Karlskrona räddades i sista stund av polisen. Min närmaste 
kamrat, en ung etnolog i Stockholm, flydde hals över huvud till Moskva. De 
andra sitta i bur och skaka galler.98 

 97 Tyskt orig: ”Die völkisch-jugendbewegte Wucht des Überwachungswesens dämmte nach 
einer Phase des Übergangs die volkskundliche Stimmenvielfalt ein.”

 98 Sven Liljeblad till Stith Thompson 12/3 1940. STC, LL, IU, box 4.
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Vid den tiden var den politiska situationen mycket orolig i Sverige. Lil-
jeblad syftar här förmodligen på förföljelser av kommunister, men även 
på att pressen inte längre är fri. Men bara tre veckor senare, 9/4, kom 
ytterligare en stor rädsla: rädslan för en tysk ockupation av Sverige. His-
torikern Sverker Oredsson har ingående beskrivit den ”svenska rädslan” 
vid denna tid, rädslan både för kommunismen och för nazismen som var 
mycket påtaglig i Sverige. Medan den tyska politiken sågs fram till 1940 
av många svenskar som en viktig barriär mot kommunism, blev man efter 
9/4 1940 också rädd för en tysk ockupation (Oredsson 2001:246ff.). Även 
den omfångsrika insamlingen och dokumentationen av svenska minnen 
från beredskapstiden i Sverige 1939–1945, som Institutet för språk och 
folkminnen i Göteborg har publicerat 2012, vittnar om en stor oro och 
rädsla för vad som kunde hända i Sverige efter att kriget brutit ut. Den 
vittnar också om en rädsla både för kommunism och nazism och hur 
motsatta politiska åsikter kunde splittra en och samma familj och släkt 
(ISOF 2012:356).

Anna Birgitta Rooth (1919–2000), från 1973 till 1984 professor i etno-
logi vid Uppsala universitet, har varit en av von Sydows studenter. Hon 
berättar i sin minnesbok om von Sydow att hon aldrig sett honom så 
upprört som den 9/4, ”då han stegade i väg för att begära sitt omedelbara 
utträde ur svensk-tyska föreningen” (Rooth 1988:252, cit. efter Bringéus 
2006:186). Till professor P. E. Liljekvist skrev von Sydow: 

De sista händelserna häri Norden tvingar mig att draga mig tillbaka från 
Riksföreningen Sverige-Tyskland [...] Vår neutralitet och vårt nationella 
oberoende måste ovillkorligen försvaras och upprätthållas mot vem det vara 
må, även med risk för krig mot Tyskland (Bringéus 2006:186).

Här gick gränsen. von Sydow, som var en av undertecknarna vid grun-
dandet av Riksföreningen Sverige-Tyskland 1937 (som skulle verka för ett 
”rättvist bedömande av det nya Tyskland”),99 markerade nu ett tydligare 
avståndstagande än tidigare. När svensk neutralitet och nationella suverä-
nitet stod på spel, försvarade han, som många andra också i Sverige, tydligt 
svenskheten. Nu var rädslan för ett militärt angrepp från Tyskland mycket 
påtagligt. Samtidigt talade man också om hotet från ”öst”. Kluven heten 
ger von Sydow också tydligt uttryck för i ett brev till John Meier i Freiburg 
i mars 1943, där han suckar: 

Ja, nu bara längtar jag att kriget snart måtte taga slut så att samarbetet med 
våra tyska vänner på forskningens fält måtte kunna återupptagas! Måtte 
Europa bli säkrat mot de fördärvbringade östanvindarna! Så ber jag Eder att 

 99 Se uppropet i Sverige-Tyskland, utg. av Riksföreningen Sverige-Tyskland, 1/1937. Se även 
Hübinette 2002:185ff.
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framföra mina hjärtliga hälsningar till alla tyska vänner inom räckhåll! Och 
så auf fröhliches Wiedersehen!100

Förhoppningen fanns ändå där att allting kunde sluta väl. Lojaliteten mot 
de tyska vännerna var fortfarande stor trots ockupation och de första tyska 
nederlagen – och detta förstärktes av rädslan för ett eventuellt angrepp 
från Sovjetunionen. Citatet visar också hur forskningen återigen är det 
som sätter ramarna för hur världen tolkas – von Sydow står trots kritiken 
mot den tyska ockupationen och mot den nazistiska vetenskapspolitiken 
tydligt på sidan av sina tyska forskarkollegor. Här finns inga tvivel.

Materialet pekar på att svenskarna från 1940 drog sig alltmer undan 
samarbetet med Tyskland. Det internationella samarbetet bröts och 
forskningen under de kommande åren fokuserade mest det egna landet. 
Ett exempel är här Åke Campbells forskningar om Lappland som han 
genomförde med stöd från Landmålsarkivet i Uppsala och där ett viktigt 
syfte var att dokumentera ”nybyggarkulturen före industrialismens ge-
nombrott” (Wallström 2002:79; Campbell 1948). Sigurd Erixon fortsatte 
sin forskning om bl.a. svensk byggnadskultur och byordningar och med 
den svenska atlasen över folkkultur. Han publicerade bl.a. 1945 Svenska 
kulturgränser och kulturprovinser och 1947 verket Svensk byggnadskultur. 
Den svenska atlasen över folkkultur kom ut 1957. Som även Karl-Olov 
Arnstberg konstaterar, var en stark motivation för studier av det förindu-
striella samhället ”den nya tidens ankomst” (Arnstberg 2010:117). Sverige 
befann sig i en snabb förändringsfas, när jordbrukskulturer försvann och 
allt fler människor bosatte sig i stadsmiljöer. Samtidigt som de svenska 
forskarna försökte modernisera sina vetenskapliga arbetsmetoder, försökte 
de utforska det som de upplevde som genuint svenskt och traditionellt, 
innan det slukades upp av ”den nya tiden” (ibid; se även Lilja 1996). 

Eftersom många tyska arkiv blev förstörda under kriget och postgången 
var mycket begränsad under krigsåren, finns det inte särskilt många brev 
från 1940-talet mellan svenska och tyska etnologer i de tyska arkiven. Men 
material i svenska och amerikanska arkiv kan ge upplysningar om hur 
situationen på folklivsforskningens område upplevdes under krigsåren 
och hur forskarna såg tillbaka på det som hade hänt i Tyskland och i 
Europa under kriget. Så finns t.ex. i Stith Thompsons samling i Lilly Lib-
rary i Indiana University en del skrivelser som Thompson erhöll från sina 
skandinaviska kollegor, där de redogjorde för sin nuvarande situation och 
för vad som hade hänt under krigsåren. Så berättade t.ex. Åke Campbell 
efter krigsslutet i ett brev till Thompson hur kriget hade försvårat deras 
arbete inom folklivsforskningen: 

 100 Carl Wilhelm von Sydow till John Meier 1/3 1943. DVA, allmän korrespondens 1943–1945, 
vol. 76. 
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Kriget förorsakade omedelbart en viss åtstramning i institutionernas arbete. 
Anslagen skuros ned – vårt ömtåliga politiska läge tvingade till en väldig militär 
kraftansträngning. I den oroliga atmosfären – evakuering, ortsmeddelare 
som hemvärnsmän o.s.v. – var det ej lätt att arbeta. Så t.ex. hade arkivet 
här gjort upp planer på en specialundersökning av våra svenska herrgårdars 
folkminnen och en rad frågelistor hade utarbetats. Vi hade ordnat med 
hjälp från godsägarna i landet. Många hade lovat komma – men finsk-ryska 
kriget bröt ut just de dagarna och vi måste ställa denna forskningsuppgift 
på framtiden. Men andra nya folkminnesarbeten genomfördes likväl under 
krigsåren. Arkivet ordnade med folkminnesuppteckning i de svenska städerna. 
I ett 50-tal städer kunde vi samla stadstraditioner med penningunderstöd från 
stadsfullmäktige eller ibland enskilda föreningar. Även här arbetade vi med 
en särskild serie frågelistor.101

Campbell redogjorde för Thompson även för sina forskningsresor till 
Lappland: 

Kriget betydde stora svårigheter för de nomadiserande och det var tydligt 
att lapskt språk, kultur och livsformer voro stadda i stark förändring. Ar-
kivledningen beslöt mitt under krigsåren att göra en framstöt för en snabb 
dokumentering av lapsk kultur. Ungefär samtidigt arbetade arkivledningen 
[Dag] (Strömbäck) för att snabbt få igång forskningarna bland estlands-
svenskarna, som voro utkastade från sina byar i Estland och nu flydde över 
till Sverige. Att få pengar från staten lyckades även för Strömbäck i samarbete 
med Gustav Adolfsakademien och Nordiska museet. Både en lapsk avdelning 
(till en början under ledning av Ruong) och en estlandssvensk (under ledning 
av dr Nils Tiberg) kunde upprättas vid arkivet. Båda dessa avdelningar ha 
sina särskilda staber av ortsmeddelare.102

Här blir tydligt hur forskarna försökte anpassa sig efter krigstider och fann 
nya områden som var utsatta för en snabb förändring och där det gällde 
att rädda det som kunde bevaras, som exempelvis samernas och estland-
svenskarnas kulturella arv. Campbell berättade i sitt brev till Thompson 
även om hur professuren efter von Sydow i Lund hade tillsatts med Sigfrid 
Svensson och nu kallades för ”nordisk och jämförande folklivsforskning, 
särskilt etnologisk”. Von Sydow, som hade förespråkat en egen profes-
sur i folkminnesforskning, hade slutligen gått med på detta, men enbart 
som en ”nödfallsutväg under kristid”, enligt Campbell.103 Själv hoppades 
Campbell på att den etnologiska bibliografin (volkskundliche Bibliographie) 
 101 Åke Campbell till Stith Thompson 20/6 1946. STC, LL, IU, box 2.
 102 Ibid. Israel Roung (1903–1986): svensk-samisk språk- och kulturforskare, professor i 

samiskt språk och kultur vid Uppsala universitet. Nils Tiberg (1900–1980): svensk dialekt-
forskare, föreståndare för den estlandsvenska avdelningen vid Landmålsarkivet i Uppsala.

 103 Åke Campbell till Stith Thompson 20/6 1946. STC, LL, IU, box 2.
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skulle kunna återupptas och hade talat om detta med de schweiziska kol-
legorna vid ett möte i Basel. Även denna bibliografi hade enligt Campbell 
drabbats av ”nazistiska svårigheter” och finansieringen från naziregimen 
hade dragits in 1936. Campbell föreslog en gemensam ansökan från de 
”viktigaste institutionerna i Europa” och nämnde där ”London, Paris, 
Uppsala, Stockholm, Oslo, Köpenhamn etc”. Han undrade om man 
gemensamt skulle söka anslag från en amerikansk vetenskaplig fond. Det 
framgår implicit av Campbells skrivelse att den tyska folklivsforskningen 
nu definitivt inte längre räknades till de framstående vetenskaperna. 
Framtidens folklivsforskning i Europa skulle nu gestaltas utan Tyskland, 
vilket också uppräknandet av de ovan nämnda städerna visar. 

De flesta av de svenska breven, som har gåtts igenom för denna studie, 
handlar om svårigheterna i den svenska vetenskapen och åtstramningarna 
i det svenska samhället. De svenska forskarna berättar om problemen i 
forskningen under krigsåren, penningbrist och hur kollegor blev inkal-
lade till militärtjänst.

Stith Thompson beklagade i september 1939 i ett brev till sin irländske 
kollega Seamus Ó Duilearga krigsutbrottet och var bekymrad över att 
han, om den planerade Stockholmkongressen 1940 skulle ställas in, för-
modligen inte skulle kunna komma till Europa i flera år. Kriget ställde till 
med stora problem för det internationella samarbetet. Men som många 
andra amerikanare, funderade även han på USA:s eventuella ingripande 
i kriget: 

We are naturally much distressed about the war situation. At this distance 
it seems to us a real world conflict between Fascism and Freedom. I cannot 
be clear as to what you yourself may feel. At any rate, it seems to me that 
insofar as possible, our business is to keep the flame of scholarship alive. In 
America we are torn between two entirely worthy motives. We wish with 
all our hearts to help towards the downfall of Nazism and Fascism. On the 
other hand, it looks as if the whole European civilization may be doomed, 
and in that case, we must keep America as a refuge for what remains and as 
a home in which future culture of the world may flourish. If we ourselves 
become involved, we may go down with the rest. I grant you that there are 
many other and less praiseworthy motives among us – but there is almost 
an unanimity of feeling against Hitlerism. We are expecting a real fight in 
Congress next week as to whether we shall furnish munitions to the allies. It 
seems to me likely that we will but it is hard to say.104

I en ”real world conflict between Fascism and Freedom […], our business 
is to keep the flame of scholarship alive”, skriver Thompson. Genom att 

 104 Stith Thompson till Seamus Ó Duilearga 14/9 1939. STC, LL, IU, box 4.
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kontrastera fascism mot frihet, tar han tydligt ställning mot nazismen 
som han ser som ett allvarligt hot mot den fria världen. Vetenskapens 
uppgift är nu enligt Thompson, att kämpa för den fria världen och mot 
hotet mot Europas civilisation. Hans uttalande speglar förmodligen fun-
deringar som många amerikanska medborgare hade vid denna tid: skulle 
USA ingripa i kriget eller inte? Om man ingrep, riskerade man att ”go 
down with the rest”. En annan möjlighet vore att USA i stället skulle 
bli en plats, varifrån man kunde skapa en framtida kultur för världen, i 
fall att den europeiska civilisationen inte skulle överleva kriget. Citatet 
visar vilka mörka tankar som hade dragit in inte bara i Europa, utan 
även på den amerikanska kontinenten. Thompson själv öppnade alltid 
sitt hem för många besökare, inte bara under krigsåren. En, som han 
hjälpte med att komma till USA och stanna kvar, när en återvändo hem 
till Europa blev omöjligt under kriget, var Sven Liljeblad som anlände till 
Bloomington i november 1939. Thompson försökte även att inspirera det 
internationella samarbetet inom folklivsforskningen på nytt efter kriget, 
när han bjöd in till en internationell konferens i Bloomington 1950, då 
bl.a. Åke Campbell och Sigurd Erixon deltog. Nytändningen kom då från 
Amerika och inte från Tyskland. Hur det gick för folklivsforskarna efter 
kriget, ska kapitel 5 ge några exempel på.

4.8 Sammanfattande diskussion
I detta kapitel har de svensk-tyska kontakterna inom folklivsforskningen 
betraktas utifrån en bredare internationell kontext i 1930-talets Europa. 
Mina analyser visar hur 1930-talets vetenskap i Tyskland präglades av en 
allt starkare politisk radikalisering och hur ett generationsskifte ledde till 
att en ny homo academicus erövrade maktpositioner i den tyska veten-
skapen: vetenskap och nazistisk ideologi knöts tydligt samman av dessa 
politiskt aktiva, manliga akademiker som snabbt erövrade maktpositioner 
i det tyska samhället under 1930-talets andra hälft. De diskursiva förhål-
landena inom folklivsforskningen förändrades snabbt under dessa år, 
både i Tyskland och i de nationer som samarbetade med tyskarna – så fick 
forskarna i de länder som koopererade med Tyskland ta ställning till hur 
samarbetet med Tyskland skulle gestaltas under de kommande åren. Med 
den nya homo academicus i Nazityskland kom det samtidigt fram en yngre 
akademikergeneration som innan 1933 hade haft svårt att få fotfäste i det 
tyska akademiska livet, vilket under 1920-talet präglades av ekonomiska 
kriser och hög arbetslöshet bland akademiker. Under 1930-talets andra 
hälft radikaliserades det tyska vetenskapssamhället snabbt i nazistiskt 
anda när den yngre generationen, oftast födda i början av 1900-talet, 
tog över. Nu dominerade en annan diskursordning i Nazityskland: all 
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vetenskaplig kunskap skulle produceras och bedömas utifrån relationen 
till Tyskland, även det som producerades i internationella sammanhang. 
Den vetenskapliga kunskapen skulle reproducera nationalistiska och 
nazistiska diskurser om Tysklands överlägsenhet och förträfflighet, om 
Tysklands inflytande på andra länders kulturella utveckling och teorier 
om rasrenhetens betydelse för en ”god” vetenskap i nazistisk anda.

Förändringarna syns tydlig även i det internationella samarbetet i 
IAFE och IAEEF som här har tjänat som exempel för en internationell 
samarbetsorganisation, där tyska och svenska forskare både tillhörde 
grundarna och medlemmarna. Analyser av texterna om arbetet inom 
IAFE och IAEEF från 1935 till 1939 visar hur olika diskurser om ”god” 
vetenskap möttes på en internationell arena och influerade även de svens-
ka folklivsforskarnas uppfattningar om den tyska vetenskapen. Utifrån 
dominerande diskurser i det svenska akademiska landskapet vid denna tid 
skulle folklivsforskning och överhuvudtaget all vetenskap bedrivas fri från 
politisk inblandning och vetenskapens representanter i en internationell 
organisation skulle röstas fram av ett vetenskapligt kollegium och inte 
utses av politiker. Men en annan viktig diskurs i Sverige var samtidigt att 
en god folklivsforskning inte skulle bedrivas utan Tyskland. Den tyska 
forskningen hade fortfarande hög status i Sverige och de här beskrivna 
svenska aktörerna hade vuxit upp med en stor respekt för den tyska veten-
skapen som var en viktig inspirationskälla och en betydelsefull arena för 
den egna akademiska karriären. Enligt Gösta Arvastson, professor emeri-
tus i etnologi vid Uppsala universitet, sågs den tyska positivismen som en 
viktig förebild för svenska folklivsforskare under 1930-talet. De svenska 
forskarna, som strävade efter att etablera en ny vetenskap, behövde bl.a. 
de tyska kontakterna för att kunna utveckla just denna inriktning.105 Det 
är möjligt att folklivsforskningen utan utvecklingen av en positivistisk 
inspirerad forskning (t.ex. kvantifiering av kulturella uttryck genom kar-
tor och Erixons ”time-space studies”) kanske inte hade kunnat hävda sig 
som vetenskap vid denna tid bland andra redan etablerade discipliner och 
att den kanske hade försvunnit igen från scenen. På så sätt var de tyska 
kontakterna också en viktig motor i denna utveckling. 

Orvar Löfgren, professor emeritus i etnologi vid Lunds universitet, 
har lyft fram 1920- och 30-talen som betydelsefulla perioder för ämnets 
vetenskapliggörande. Han menar att det finns olika stadier för veten-
skapliggörande av en ny disciplin och jämför den svenska etnologins 
utveckling med geografen Anne Buttimers ”livscykel” av vetenskapliga 
discipliner. Enligt Buttimer kännetecknas början av en ny disciplin av 
en ”fågel Fenix-period”, då disciplinen uppstår och prövar sina vingar. 

 105 Samtal med Gösta Arvastson 7/2 2011.
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Under denna tid förekommer mycket experimenterande och ämnet är 
öppet för olika inriktningar. Därefter ersätts ”Fenix” av ”doktor Faust”, 
vars uppgift är att transformera den nya disciplinen till ett väl organiserat 
akademiskt ämne med tydliga mål och syften, att skapa institutioner, 
ordna konferenser, skriva läroböcker osv. Det var just det som skedde i 
den europeiska folklivsforskningen under 1920- och 30-talen och som 
även samarbetet inom IAFE/IAEEF är ett exempel på. Enligt Löfgren är 
Sigurd Erixon en representant för ”Faust-stadiet” i den svenska etnologin 
(Löfgren 2008:122). Först när ”Faust-stadiet” har passerats och en ny 
disciplin har hittat sin plats i vetenskapssamhället, då man kan utmana 
traditioner inom denna disciplin och förändra och utveckla den, vilket 
var just det Löfgren och hans kollegor gjorde från 1970-talet och framåt. 

En tolkning utifrån denna modell är att de diskursiva motsättningarna 
i det svensk-tyska samarbetet inom folklivsforskningen berodde på att 
den svenska folklivsforskningen redan hade nått ”Faust-stadiet”, medan 
disciplinen i Tyskland fortfarande befann sig på tröskeln mellan ”Fenix”- 
och ”Faust-stadiet”. Så var Volkskunde-ämnet fortfarande underordnad 
andra discipliner i början av 1930-talet, både när det gällde examensrättig-
heter och professurer. Det var först i mitten av 1930-talet, då ämnet erhöll 
sina första självständiga professurer. Under 1910- och 20-talet präglades 
det tyska ämnet av mycket experimenterande, då forskarna prövade olika 
teorier och metoder och arbetade på vetenskapliga terminologier (t.ex. 
formulerades också som en viktig uppgift för IAFE att åstadkomma en 
enhetlig vetenskaplig terminologi). I de senaste tyska ämneshistoriska 
studierna lyfts också fram att den tyska folklivsforskningen var mer ode-
finierad och öppen och mindre etnocentriskt och nationalistiskt präglat 
under 1910- och 20-talen än vad den blev efter 1933. Så fanns det en större 
mångfald av teorier, metoder och forskningsfält inom disciplinen som 
snabbt försvann efter 1933 (Schmoll 2009:38; Jeggle 2001:54–55). 

Under 1930-talets andra hälft uppnådde disciplinen i Tyskland en 
status quo som jag skulle vilja beskriva som ett första ”Faust-stadium”, 
där det hade etablerats institutioner, professurer osv. Men detta stadium 
existerade bara några år eftersom de nazistiska och nationalistiska diskur-
serna, som vid denna tid präglade ämnet, snart ledde till den katastrof 
som slutade med Förintelsen. Det innebar även ett brott i utvecklingen 
av den tyska folklivsforskningen som hotades av nedläggning efter andra 
världskrigets slut. Efter 1945 fick den tyska disciplinen återigen börja på 
”Fenix-stadiet” – men denna gång fanns det tidigare ”Fenix-stadier” att 
knyta an till. Hur detta gick till, ska analyseras närmare i nästa kapitel.
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5. Vart tog nazisterna vägen? 
Folklivsforskning efter kriget

När nazisternas koncentrations- och förintelseläger befriades våren 
1945, upptäckte omvärlden till sin fasa den enorma omfattningen 
av det nazistiska dödsmaskineriet. För många människor var det 

svårt att begripa hur en ”ledande kulturstat i Europa, under utnyttjande 
av den moderna teknikens hjälpmedel, systematiskt går in för att utrota 
folkgrupper som i årtusenden levt i Europa” (Johansson 2006:253). Det 
hade visserligen gått rykten om lägren redan sedan mitten av 1930-talet, 
men dessa hade ofta avfärdats som skräckpropaganda av Tysklandssym-
patisörer, samtidigt som kritikerna försökte sprida kännedom om dem 
och väcka motstånd (se bl.a. Karlsson/Zander, red. 2003; Svanberg/
Tydén 1998). Men, som historikern Alf W. Johansson poängterar, det 
var inte ”bristen på information om Förintelsen som var problemet utan 
svårigheten att ta denna information till sig, dvs. ta ställning” (Johansson 
2006:255). 

Det förstörda Propagandaministeriet vid Wilhelmplatz, Berlin, den 
13/3 1945. Bundesarchiv, Bild 183-J313336/ Fotograf: Hoffmann. 
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Krigsslutet innebar inte bara ett politiskt sammanbrott för Tyskland, 
utan även ett vetenskapligt. Många universitet låg i ruiner, anställda hade 
dött eller flytt. Nu gällde det att ställa ansvariga nazister till svars, att få 
bort dem från akademierna, att få bort alla tidigare nazistiska influenser 
från universiteten och att ersätta dem med nya strukturer som var fria 
från nazismen (Malycha 2009:29). Nu sattes denazifieringarna (Entnazi-
fizierungen) igång som genomfördes av de olika ockupationsmakterna 
(Besatzungsmächte) i de olika delarna av Tyskland. 

Den aktuella tyska forskningen visar att denazifieringarna genomför-
des på olika sätt i de olika ockupationszonerna i Tyskland efter krigs-
slutet. Denazifieringens resultat var mycket heterogent och detta berodde 
både på de ansvariga militärregeringarna och på de olika aktörerna på 
plats (Schleiermacher 2009:7–18). Medan man gick mer rigoros fram 
mot humanister och naturvetare, skapades specialregler för läkare och 
andra inom sjukvården eftersom det fanns ett stort behov för dem i efter-
krigstidens Tyskland. Men i både västra och i östra Tyskland avskedades 
ungefär 30 procent av universitetslärarna i slutet av 1940-talet och i båda 
Tyskland uppstod samma motsats mellan den politisk-ideologiska mål-
sättningen och det pragmatiska och ofta inkonsekventa genomförandet 
(Malycha 2009:35–36). Något som diskuteras i dagens tyska forskning är 
om denazifieringen genomfördes mer konsekvent och ”kompromisslös” i 
den sovjetiska zonen, vilket t.ex. den tyske historikern Andreas Malycha 
hävdar. Uppfattningar om en mer omfattande denazifiering i den sovje-
tiska ockupationszonen kan också hänga samman med föreställningar 
om DDR som en stat som etablerades av dem som tidigare varit förföljda 
av naziregimen. Detta skapade en dominerande diskurs i DDR som en 
”antifascistisk stat” som byggdes av nazismens motståndare och förföljda 
– och där det inte fanns några nazister. Så kom det också fram vid mina 
samtal med väst- och östtyska folklivsforskare att akademikerna i DDR 
inte hade tagit upp skuldfrågan om nazismen i någon större omfattning. 
Så menade en av de äldre professorerna i en gruppdiskussion att i DDR 
fanns det inte några före detta nazister. De var ju döda eller fanns i Väst-
tyskland.1 Frågan väckte dock en livlig debatt som visar att skuldfrågan 
fortfarande är aktuell i den tyska forskningen.

De flesta av de tyska folklivsforskarna, som svenskarna haft kontakt 
med före kriget, blev dömda vid denazifieringarna, bl.a för medlöperi. Jan 
de Vries, Adolf Helbok, Matthes Ziegler, Richard Wolfram och Heinrich 
Harmjanz fick t.ex. yrkesförbud i flera år och de Vries satte i ett inter-
neringsläger i några år (se bl.a. Schmoll 2009; 2008; Jacobeit/Lixfeld/

 1 Gruppdiskussion vid Institutionen för europeisk etnologi vid Humboldtuniversitetet i 
Berlin 26/10 2010.
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Bockhorn, red. 1994).2 Lutz Mackensen lyckades återetablera sig relativt 
snabbt efter krigsslutet som professor i tyska i Göttingen och senare i 
Lübeck (Klee 2007:384). Men vad hände med deras ämne när många av 
1930-talets huvudaktörer försvunnit? Och hur försökte dessa fortsätta sina 
akademiska karriärer? 

Detta kapitel handlar om åren efter krigsslutet, den senare delen av 
1940-talet och om 1950-talet. Jag vill ge några exempel på hur olika aktörer 
inom folklivsforskningen såg tillbaka på naziperioden i Tyskland och på 
sitt eget agerande. Jag kommer också att diskutera olika strategier som 
nazistiskt influerade forskare använde sig av för att försöka återetablera 
sig inom akademierna. Efter krigsslutet var situationen förändrad i Eu-
ropa: nazisterna hade förlorat kriget och Förintelsens enorma omfattning 
hade uppenbarats för omvärlden. Nazismen hade blivit synonymt med 
krigsförbrytelser, irrlära och förakt för mänskliga rättigheter. Utifrån 
denna kontext försökte de olika forskarna klargöra sina positioner för 
varandra och skapa förståelse för sina egna och andras handlingar. Som 
etnologen Katarzyna Wolanik Boström skrivit, förhandlar författare av 
levnadsberättelser ständigt med sin samtid i sitt skrivande om vilka slags 
berättelser som är acceptabla i den tid som de lever (Wolanik Boström 
2005:287). Sådana berättelser kan även ge en inblick i vilka diskurser som 
var hegemoniska under en viss tidsperiod. Att öppet positionera sig som 
nazist eller nazistsympatisör tillhörde efter kriget sådana lifescripts som 
ansågs oacceptabla. I detta kapitel undersöks vilka berättelser om det för-
flutna som konstruerades av olika folklivsforskare och deras omgivning i 
en förändrad samtid. 

5.1 Alla var offer för nazismen...  
Efterkrigsberättelser

Hur såg de forskare, som är huvudpersoner i kap. 2 till 4, tillbaka på 
naziperioden i Tyskland? Hur berättade de själva om sitt agerande och 
hur kategoriserade de kollegorna? Egna reflektioner från huvudaktörerna 
i denna bok var tyvärr svåra att hitta i arkiven. De flesta korresponden-
serna mellan svenska och tyska folklivsforskare efter kriget handlar om 
sakfrågor och om hur det vetenskapliga samarbetet kunde fortsätta. Men 
det finns några exempel som jag vill ta upp i detta avsnitt för att visa hur 
uppfattningar om vetenskap och politik omtolkades utifrån en förändrad 
värld efter kriget.

Som jag nämnt tidigare, är Carl Wilhelm von Sydow ett exempel på 
en forskare som å ena sidan kände en stark vänskap med Tyskland och 
hade stor respekt för tysk forskning, men som å andra sidan var kritisk 

 2 Om Wolfram se kap. 5.6.
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mot hur folklivsforskningen politiserades i Nazityskland och hur fors-
kare, som han själv bedömde som ”charlataner”, fick allt större makt över 
vetenskapen. Han själv reflekterade över sin hållning gentemot Tyskland 
under naziperioden i ett brev i december 1945 till kusinen Adelheid von 
Schmiterlöw: 

I början av kriget gick mina sympatier odelat till Tyskland, men ju mer man 
verkligen fick veta om hur den Hitlerska politiken var beskaffad, desto mer 
måste jag säga mig att det är den som är skuld till kriget och till värre saker 
än så. Jag ville i det längsta se honom som en idealist fast han var obildad. 
[…] Vad som öppnade ögonen på mig, var det konsekventa fördärvandet av 
tysk vetenskap vilket jag ju tydligt såg i mitt ämne, där alla skickliga forskare 
avsattes och delvis måste fly ur landet medan vetenskapligt odugliga men i 
propaganda skickliga skurkar sattes in i de skickliga forskarnas ställe. […] Det 
gamla Tyskland som Du och jag älskade hade av nazismen förstörts genom 
det gräsligaste tyranni och rättslöshet och de grövsta brott. […] [H]är har 
naziregeringen visat sig vara ett förbrytareband av gräsligaste slag. Det är inte 
krig utan mord då miljoner judar och polacker dödats ej i strid och utan dom 
och rannsakning. Att ta massor av personer till slavar är ett liknande brott. 
[…] Jag har utom vad jag själv kunnat konstatera hört tyska och estniska 
flyktingar tala om vad de fått gå igenom och en av mina bästa vänner, docent 
Kaiser i Greifswald, som berövades sina inkomster på grund av att han ej ville 
skriva in sig i partiet, stupade i början av kriget så vida han ej mördades. Jag 
lyckades rädda hans änka och hans barn över till Sverige och har på det viset 
fått höra om det ohyggliga tyranni som tillämpats.

Jag är ej politiker och trodde länge att det var partiförtal o.d. och att en del 
av de saker som jag såg var oriktiga (vetenskapens fördärvande, m.m.) skulle 
vara övergående sjukdomar i en ny och ovan regim. Men tyvärr var det mycket 
värre. Att beröva ett helt folk all rätt och sätta det under polisbevakning i en 
sådan utsträckning som här förekommit är ett av de grövsta brott som begåtts. 
Jag har ju varit i Lübeck på inbjudan av den tyska föreningen Norden. Det 
var ett sätt att ställa in sig hos skandinaver och förbereda förräderiet. Och 
den svensk-tyska föreningen i vilken jag själv var medlem och vice ordf. var 
i själva verket ett försök att få svenska Quislingar. Lyckligtvis avgick jag vid 
anfallet på Danmark och Norge. Det var mera tur än skicklighet. Hade jag 
inte gjort det hade jag nu varit omöjliggjord (Bringéus 2006:187).

von Sydow representerar här en ganska vanlig uppfattning efter kriget. 
Uppvaknandet efter krigsslutet, upptäckten av Förintelsens omfattning, 
ett Tyskland som nu låg i ruiner… 

Han gör skillnad mellan det tyska folket och de ansvariga för nazis-
mens förbrytelser: ”Naziregeringen visat sig vara ett förbrytareband av 
gräsligaste slag”. Det tyska folket har fallit offer för nazistiska demagoger 
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och frias på så sätt från ansvar. Detta var även en vanlig uppfattning i 
Tyskland efter kriget, då till och med före detta aktiva nazister försvarade 
sig med att de inte förstod vad regimen höll på med (se bl.a. Eberan 2002). 
von Sydow poängterar att även han hade blivit lurat av Hitler, hade han 
dock själv trott att denne ville Tysklands bästa. Men han beskriver sig som 
klarsynt när det gällde den tyska vetenskapen, där han redan tidigt såg att 
något gick åt fel håll. Medan hans eget aktörskap tonas ned i berättelsen 
om Tyskland (”Det gamla Tyskland som Du och jag älskade hade av nazis-
men förstörts”), lyfts det fram igen i hans berättelse om vetenskapen (”vad 
som öppnade ögonen på mig”). De tyska akademikerna delas in i två 
kategorier: de ”goda”, som blev förföljda och avsatta, och de ”onda” som 
enbart var ”skickliga skurkar,” men inga duktiga forskare. Här spelar det 
förstås roll att flera av von Sydows tyska kollegor hamnade i svårigheter 
under andra hälften av 1930-talet och att han därför betraktade dem som 
offer för nazismen (se kap. 4.6). 

Av citatet framgår att tidsaspekten var viktig, när det gällde hur den 
egna positionen i hemlandet skulle bedömas. Så beskriver von Sydow 
att det var ”mera tur än skicklighet” att han avgick från sin post som 
viceordförande i Riksföreningen Sverige-Tyskland efter Tysklands ocku-
pation av Danmark och Norge. ”Hade jag inte gjort det hade jag nu varit 
omöjliggjord”, medger han. Det gällde att positionera sig rätt i tid, innan 
det var försent – för att undvika att bli betraktad som nazist eller som 
nazistsympatisör. Nu var världen en annan än på 1930-talet och det gällde 
att stå på rätt sida.

von Sydow artikulerar i sin skrivelse en offerdiskurs som också var 
vanlig bland hans tyska kollegor. Efter krigsslutet erhöll han och många 
andra svenskar nödrop från tyska kollegor som hade drabbats av svält och 
sjukdomar och som hade förlorat sina hem. Texterna jag läst präglas av en 
tydlig offer- och medlidandediskurs, där författarna enbart talar om sitt 
eget elände och där Förintelsen totalt ignoreras. Så berättar skribenterna 
t.ex. hur de överlevde kriget, hur familjemedlemmar dödats i strid eller 
dött i sjukdom och hur de förlorat sitt hem och sina tillhörigheter. Ett 
exempel på ett sådant brev är det som Lutz Mackensen skrev till sin vän 
von Sydow i september 1946: 

Nu har det gått många månader, sedan jag skrev till Dig den senaste gången. 
Då förberedde vi julen; jag skickade Dig en liten hälsning och skrev ett brev, 
i vilket förmodligen den tysta oron darrade inför de kommande månadernas 
utgång. Om dessa skrivelser har nått Dig? Några veckor senare var vi tvungna 
att lämna Posen i ett hastigt uppbrott; de tjugo minuterna, som jag fick 
för att lämna mitt hus, hade inte räckt till att ta mycket med sig, även om 
jag hade kunnat klara det rent fysiskt. Men tiden räckte bara till att samla 
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ihop det nödvändigaste. Så skildes jag från orten som tiggare – glad över att 
åtminstone ha fått min hustru i säkerhet strax innan katastrofen. Vi mötte 
varandra efter de hemska dagarna igen i Greifswald; därifrån beordrade man 
oss hit. I början hette det att jag skulle få arbete som lärare [vid universitetet]; 
men när amerikanerna kom, var det inte längre något tal om detta. Så sitter 
jag här visserligen inte som ”avskedad”, men ändå utan mitt gamla älskade 
arbete. Naturligtvis arbetar jag vidare och har inte gett upp hoppet, att någon 
gång igen kunna stå vid katedern. Men mitt liv har dock förändrats rejält.3

Mackensen berättar hur hans äldre son omkom i Normandiet, hur han 
förlorade hela sitt bibliotek och beskriver det som har hänt som en ”tra-
gedi” som berodde ”på en blandning av det bästa och det sämsta som 
denna värld har att erbjuda, något som inte går att förstå; nämligen en 
blandning av ideal och ondska”.4 Som ett ”uppbyggande element” och 
en ”förhoppning” beskriver han att han och hans hustru har fått en liten 
dotter och att hans andra son kom välbehållen hem från fångenskapen. 
Tack vare att Mackensen erbjöds ”vissa arbetsmöjligheter som ligger så 
nära mitt gamla fält och motsvarar så mycket det, som jag anser är viktig 
för oss alla, är jag tacksam och bygger en grund för ett liv för de mina 
genom ett arbete som kan verka oacceptabelt.”5

 3 Lutz Mackensen till Carl Wilhelm von Sydow 22/9 1946. LUB, CS. Tyskt orig: ”Es sind 
lange Monate verstrichen, seit ich Dir das letzte Mal schrieb. Damals rüsteten wir uns 
zum Weihnachtsfest; ich sandte Dir einen kleinen Gedenkgruss und schrieb einen Brief, 
in dem wohl schon die leise Sorge um den guten Ausgang der nächsten Monate zitterte. 
Ob Dich beides erreicht hat? Wenige Wochen später mussten wir in überstürztem Aus-
bruch aus Posen scheiden; die zwanzig Minuten, die mir zum Verlassen meines Hauses 
gegeben waren, hätten, selbst wenn ich körperlich dazu im Stande gewesen wäre, viel 
zu tragen, nicht hingereicht, auch nur das Nötigste zusammenzulegen. So schied ich 
als Bettler – froh, wenigstens meine Frau schon kurz vor der Katastrophe in Sicherheit 
gebracht zu haben. Wir trafen uns dann nach schlimmen Tagen in Greifswald wieder; 
von dort beorderte man uns hierher. Anfangs hiess es, ich sollte zunächst hier einen 
Lehrauftrag erhalten; als dann die Amerikaner kamen, war davon nicht mehr die Rede. So 
sitze ich zwar als nicht 'entlassen', aber doch ohne die alte geliebte Arbeit hier. Natürlich 
arbeite ich, soweit es geht, langsam weiter, und die Hoffnung, einmal wieder an einem 
Katheder stehen zu dürfen, ist keineswegs aufgegeben. Aber der Zuschnitt des Lebens hat 
sich doch gewaltig geändert.”

 4 Tyskt orig: ”Im Herzen wühlt der Schmerz und das Zerbrochene neben der tiefen Sorge 
um das Kommende, und die Gedanken kreisen unablässig um diese Tragödie, die auf 
eine vor der Hand unentwirrbaren Art auf einer Mischung von dem Besten und dem 
Schlechtesten, was diese Welt zu bieten hat, einer Mischung nämlich von Idealen und 
Böswilligkeiten beruht.”

 5 Tyskt orig: ”Und als eben wirklich die graue Not an unsere Türe klopften wollte, boten 
sich mir gewisse Arbeitsmöglichkeiten, die so dicht neben meinem alten Felde liegen und 
die so sehr dem entsprechen, was mir z.Zt. für uns alle nötig erscheint, dass ich dankbar 
auch durch solche zuerst vielleicht mir unangemessen erscheinende Arbeit den Meinen 
die erforderliche Lebensgrundlage baue.”
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Offerdiskursen i Mackensens brev konstrueras bl.a. genom att han 
nedtonar sin agens och framställer sig som offer för omständigheterna, 
något som inom den kritiska diskursanalysen benämns som en hetero-
nymisering (Wodak m.fl. 1998:79). Detta skapas t.ex.genom använd-
ningen av pronomenet man (t.ex. ”beordrade man oss hit”) och många 
passivkonstruktioner (t.ex. ”skildes jag från orden”). På så sätt framgår 
inte tydligt vem som är aktör i dessa meningar i citatet. Men precis som 
hos von Sydow, framkommer agensen tydligt när Mackensen talar om 
sitt vetenskapliga arbete och sitt bibliotek. Där använder han ofta jag 
och mitt (t.ex. ”mitt livsverk”, ”mina manuskript”, ”hela mitt ansenliga 
bibliotek”). Här blir han aktör, samtidigt som han också framställer sig 
som offer för omständigheterna, när han har förlorat hela sitt vetenskap-
liga arbete. Särskilt intressant blir brevet när Mackensen beskriver tiden 
när amerikanerna kom. Först trodde han att han skulle få arbeta som 
lärare vid universitetet igen, men ”när amerikanerna kom, var det inte 
längre något tal om detta”. Nu blir han vag och förklarar inte närmare 
vad som hände då. Han poängterar dock inför von Sydow att han inte är 
”avskedad”, men” ändå utan mitt gamla älskade arbete”. Det är möjligt 
att Mackensens situation berodde på att han genomgick en denazifiering 
vid denna tid och inte fick arbeta vid universitetet så länge den pågick. 
Men Mackensen uttrycker också tacksamhet över sin livssituation: han är 
tacksam för att hans son kom välbehållen hem från fångenskapen, att han 
har ett arbete (som han dock inte beskriver närmare) och att han och hans 
hustru har fått ett barn till. Han känner sig dock osäker på hur vänskapen 
med von Sydow kan ha påverkats av krigshändelserna: 

Du undrar kanske, varför jag först idag skickar detta livstecken till dig. Var 
snäll och förstå att dessa rader inte är lätta för mig. Visserligen kan jag inte tro, 
att mellan oss skulle ha ändrats någonting; vår vänskap har klarat tillräckligt 
många prov, och vi vet sedan många år, att vi även kan skaka hand med 
varandra över det som skiljer oss åt.6

Här uttrycks en osäkerhet om vänskapen fortfarande är densamma efter 
det som hänt. Kanske kommer von Sydow nu efter kriget att ta avstånd 
från Mackensen och säga upp vänskapen? Kanske har von Sydow bytt 
läger och tagit avstånd från Tyskland – som många andra i Skandinavien? 
Men i citatet betonas kontinuiteten: vänskapen har klarat ”tillräckligt 
många prov” och ”sedan många år” kan vänskapen även bestå över olika 
differenser – som här inte beskrivs närmare. Mackensen visar sig vara en 
 6 Tyskt orig: ”Vielleicht fragst Du, weshalb ich erst heute ein Lebenszeichen an Dich sende. 

Begreife bitte, dass mir diese Zeilen nicht leicht werden. Zwar kann ich nicht glauben, 
dass zwischen uns sich irgendetwas geändert haben sollte; unsere Freundschaft hat genug 
Proben bestanden, und wir wissen seit vielen Jahren, dass wir uns auch über Trennendes 
die Hand zu geben vermögen.”
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skicklig skribent – om von Sydow drar sig ur vänskapen, så kommer det 
att vara ett bevis på att von Sydows vänskap inte har varit tillräckligt stark 
och ”äkta” utifrån Mackensens definition. 

Tyvärr finns inget svar på detta brev. Men att von Sydow höll kontak-
ten framgår av flera följande brev från Mackensen under de kommande 
åren. De förblev vänner och von Sydow hjälpte också Mackensens familj 
genom att skicka paket med livsmedel, kläder och annat som de behövde.7

Föreställningar om det tyska folket som offer för nazismen och för 
kriget, så som de framkommer i Mackensens brev, var vanliga i Tyskland 
under efterkrigsåren. Många tyskar upplevde sig själva som offer för Hit-
lers politik, eftersom Tyskland låg i ruiner och de led av matbrist, kalla 
vintrar och sjukdomar; många hade förlorat vänner och anhöriga och 
sina hem och bodde trångt i bristfälliga och tillfälliga bostäder (Eberan 
2002:265). Dessutom anlände hela tiden flyktingar österifrån. Dels var det 
de som hade flytt undan ryssarnas frammarsch och dels var det de som 
omplacerades i en stor folkomflyttning som hade bestämts vid Potsdam-
konferensen 1945. Denna folkomflyttning innebar att alla tyskar, som 
bodde öster om Oder–Neisse-linjen tvångsförflyttades från de delar av 
Polen som nu tillhörde ryskt territorium (Munzert 2009:79). Som förfat-
taren och journalisten Barbro Eberan konstaterar, fanns för skuldfrågan 
inget utrymme vid denna tid; tyskarna såg sig snarare själva som offer för 
naziregimens politik. Denna känsla hade förstärkts ytterligare av de al-
lierades bombningar i krigets slutskede och av Röda arméns framfart. Mot 
denna bakgrund ansåg dessutom många tyskar att var fel att enbart de 
besegrade ställdes inför rätta, när även segermakterna hade begått hemska 
handlingar (Eberan 2002:267). Lutz Mackensens skrivelse till von Sydow 
är ett exempel på denna offerdiskurs som präglade denna tid. Det som 
Mackensen vagt antyder i sitt brev till von Sydow, är att han etablerar sig 
inom ett annat vetenskapligt fält, nämligen germanistiken som var hans 
ursprungliga ämne, innan han kom in på folklivsforskningen. Ett intres-
sant fenomen att iaktta är att flera tyska akademiker, som hade bekänt sig 
till den nazistiska ideologin 1933–1945, bytte bana efter krigsslutet och gav 
sig in i nya forskningsfält eller – vad som var ännu vanligare – de gick efter 
några års frånvaro tillbaka till sitt ursprungliga ämne, vilket också gäller 
flera folklivsforskare (jfr kap. 5.2, se även bl.a. Schleiermacher/Schagen, 
red. 2009). 

Den dåtida offerdiskursen var dock inte bara utbredd i Tyskland, utan 
reproducerades även av tyskarnas vänner och kollegor i andra länder. Ett 
exempel är von Sydows skrivelse till kollegan Stith Thompson 1946. I 
detta brev uttryckte von Sydow en lättnad över att ”forskarna i olika land 

 7 Korrespondens mellan Lutz Mackensen och Carl Wilhelm von Sydow. LUB, CS.
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nu åter kan träffas och samarbeta”, men beklagade att Tyskland nu var 
det land som ”ännu ligger utanför samarbetets möjlighet”, eftersom den 
tyska vetenskapen ”på vårt område var alldeles förstörd av nazismen redan 
före kriget, åtminstone i stort sett.” Han nämnde Zeitschrift für Volkskunde 
som ett exempel för en tidskrift som hade övertagits av nazisterna. Om de 
tyska kollegorna skrev han: 

Professor Mackensen fick inte någon av de nyinrättade professurerna i Volks-
kunde, fast han var den bästa kraft Tyskland hade på området. Mackensen 
gjordes till professor i Posen där ett nytt tyskt storuniversitet grundades, 
och sannolikt stupade han vid Posens erövring [vid denna tid hade von 
Sydow ännu inte hört från Mackensen]. Professor John Meier som nu är 
över 80 år gammal, lever och har sitt arkiv för tysk folkvisa kvar, men lever 
på svältgränsen av sitt stora verk: Tysklands folkvisor tryckt. Han har från 
Schweitz [sic] sändt mig ett brev vari han undrar om jag inte kunde hjälpa 
honom på något vis. Tyvärr underrättade han ej om sin schweiziska adress, ty 
brev kan ej sändas härifrån till tyska adresser. Jag sände kopian till professor 
Fr. Ranke i Basel och frågade om inte han kunde få förbindelse med Meier. 
Ranke hörde till dem som redan före kriget måste fly från Tyskland och som 
lyckligtvis fick professur i Basel, och jag hoppas han kan göra något för den 
gamle fine Maier som ej var nazist. Kan [Archer] Taylor göra något? Docent 
Kaiser i Greifswald, som Du träffade i Lund på kongressen var ej nazist och 
kunde ej fly ur landet för sin familjs skull. Honom berövade nazisterna hans 
levebröd, och så stupade han i början av kriget på den franska fronten, såvida 
han ej helt enkelt mördades av nazisterna.8

Även här framställs kollegorna som offer för nazismen och som icke-
nazister. Nazismen konstrueras som en otydlig, skrämmande storlek i 
bakgrunden – de tyskar, som här nämns, framställs som ”goda” och de 
har fallit offer för de ”onda” i sitt eget land. John Meier var under efter-
krigsåren mycket bekymrad för DVA:s existens i Freiburg. Det saknades 
finansiella medel och Meier försökte allt för att säkra arkivets framtid. 
Han skrev bl.a. till sina amerikanska och skandinaviska kollegor och bad 
om hjälp.9 Tack vare hans eget och hans kollegors engagemang erhöll 
arkivet ny finansiering. Meier vände sig också till Archer Taylor och bad 
om hjälp. Taylor i sin tur kontaktade Stith Thompson för att försöka 
hitta lösningar för DVA. Thompson skrev ett långt brev till Meier, där 
han betonade betydelsen av Meiers insats för folkviseforskningen och 
försäkrade sitt stöd till DVA: 

 8 Carl Wilhelm von Sydow till Stith Thompson 6/4 1946. STC, LL, IU, box 4.
 9 John Meier till Carl Wilhelm von Sydow 1/12 1948; Carl Wilhelm von Sydow till John 

Meier 7/12 1948, Lund. DVA, allmän korrespondens 1948–1949, vol. 101.
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I am extremely hopeful that there is no letup in the work of the Archive. It 
seems to me that you have carried on a heroic piece of work for many, many 
years and that it would be the very greatest misfortune if lack of funds or 
anything else should interrupt the excellent program that you have carried 
out. I am particularly anxious that your publication of the German Folksongs 
should continue and should be carried on indefinitely into the future. All this 
way will take a good staff and a great deal of labor, and it will be absolutely 
necessary that adequate financial support should be given to the work.10

Han poängterade också: 

I think it is not just a matter of Germany and German interests that demand 
that this labor be carried forward. I believe that it is an effort that is entirely 
beyond either national or political consideration. In the first place the Archive 
in Freiburg has served as a model for our archives in all parts of the world 
and the leadership you have given has shown us all the way in which we 
should progress.

Här ställs folkvisesamlingen bortom allt politiskt inflytande och natio-
nella intressen. Eftersom den tjänar som en modell och Meiers ledarskap 
som en förebild för många andra arkiv, kan det inte skrivas in i en po-
litisk – inte heller nazistisk – kontext. Thompson går ännu längre och 
argumenterar för att samlingarna och arbetet i DVA visar att det finns 
en annan ”German spirit” som går mycket längre tillbaka än de ”senaste 
politiska turbulenserna”: 

Then as the primary task of your archive has been the bringing together of all 
of the traditional song material for Germany it gives the world an opportunity 
to learn more about the history of the German spirit, which is a thing going 
back long before any of the present political disturbances.

Detta är ytterligare ett exempel på hur dessa forskare, som sedan många 
år hade samarbetat med tyska kollegor, försökte konstruera en annan, 
en ”god” tyskhet som fanns bortom nazismen och som de kunde identi-
fiera sig med. ”German spirit” syftar här förmodligen på föreställningar 
om Tyskland som en högtstående kulturnation, något som även många 
svenskar hade respekt för – men som också var något som skakades i 
grunden efter att Förintelsen hade uppenbarats för omvärlden (jfr Östling 
2008). Ett annat exempel på denna diskurs, som konstruerade en ”god” 
tyskhet i kontrast mot en ”ond”, nazistisk tyskhet, är den tyske historikern 
Friedrich Meineckes (1862–1954) bok Die deutsche Katastrophe (Den tyska 
katastrofen) som kom ut 1946 och var ett av de första analysförsöken 
av händelserna under naziperioden. Meinecke talar i sin bok bl.a. om 

 10 Stith Thompson till John Meier den 21/2 1951. STC, LL, IU, box 4.



227

”Hitlermänniskor” (Hitlermenschen) och ”Goethemänniskor” (Goethe-
menschen), där de sistnämnda är de som har stått emot nazismen och 
dem som kan återskapa Tyskland som en betydelsefull kulturnation (cit. 
efter Fischer/Lorenz, red. 2009:35).

Andra akademiker, som svenskarnas före kriget samarbetat med, 
försökte återkomma till det akademiska livet med hjälp av sina interna-
tionella nätverk. Även här konstruerades nya identitetspositioner utifrån 
en offerdiskurs som skulle öppna upp för en ny akademisk karriär. Ett 
exempel på det är Jan de Vries, före kriget president i IAFE och IAEEF. 
De Vries hade blivit uppsagd från sin professur i Leiden 1946 och sattes 
i interneringsläger p.g.a. hans kollaboration med naziregimen. 1948 blev 
han frisläppt. Av korrespondens mellan de Vries och Stith Thompson 
framgår att de Vries hade kontaktat sina svenska kollegor för att under-
söka arbetsmöjligheter i Sverige. När detta inte verkade lyckas, skrev de 
Vries till Thompson och frågade denne om eventuella arbetstillfällen i 
USA. Thompson svarade honom följande: 

I should have written to you long ago but I was always hoping that I could 
have something favorable to write to you. I may say that I have done some 
looking about and some consulting with other Folklorists over here. I have 
also written to several places in South America where I thought there might be 
some possibility of getting you something. I have to report complete failure. 
There was a very general belief that you would be quite unable to receive 
permission to come to any of the American countries, even if there was some 
work for you. You asked me to be quite frank about this matter and I am doing 
so. I do not think that it would be realistic to build up hopes as to working 
out a career in the New World. I know nothing about the details of what 
happened in connection with you during the war, but I think it would not 
be easy to overcome the natural prejudices against you in allied countries. I 
wish I could be of help to you for I have the kindest personal feelings towards 
you and your family. You were so good to me when I was your guest. I hope 
that your family can all get together again and that you can work out some 
kind of plan of living that will be at least reasonably pleasant.11

Här görs skillnad mellan den personliga kontakten och ”officiella upp-
fattningar”. Å ena sidan har Thompson ”the kindest personal feelings 
towards you and your family” från tiden före kriget när han var de Vries 
gäst. Som vän och kollega har han fortfarande respekt för honom. ”I 
know nothing about the details of what happened in connection with you 
during the war”, skriver Thompson. Denna utsaga präglas av vaghet och 
en nedtoning av aktörskapet (”what happened in connection with you”), 

 11 Stith Thompson till Jan de Vries 28/8 1948. STC, LL, IU, box 4.
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samtidigt som omständigheternas betydelse poängteras. Ansvaret läggs 
på strukturerna och inte på enskilda aktörer eller grupper. Men det visar 
också på en osäkerhet från Thompsons sida: vad har de Vries gjort under 
kriget? Utsagan pekar på att han helst inte vill veta. 

Detta fenomen förekommer i flera korrespondenser mellan svenska, 
tyska och amerikanska folklivsforskare efter kriget, nämligen att de 
forskare som förlorade sina poster efter krigsslutet aldrig tydligt talade 
om vad som hade hänt. I stället lyfte skribenterna fram sina ekonomiska 
svårigheter, sin isolation och sitt behov av ett nytt arbete. Deras kollegor i 
Sverige och USA verkade inte heller vara intresserade av närmare detaljer 
om vad som hade hänt före och under kriget.12 Förmodligen var det svårt 
för de utländska kollegorna att föreställa sig att deras forskarkollegor i 
Tyskland kunde ha varit delaktiga i nazisternas fruktansvärda dåd. 

”I think it would not be easy to overcome the natural prejudices against 
you in allied countries”, skriver Thompson i sitt brev till de Vries. Här 
kontrasteras den personliga sympatin för de Vries mot en dåtida samhälls-
diskurs i USA som präglades av kritik och skepsis mot forskare från före 
detta Nazityskland och de länder som koopererade med Tyskland. Som 
holländsk forskare, tidigare dömd för kollaboration med naziregimen, 
skulle de Vries – om han överhuvudtaget fick resa in i USA – förmodligen 
utsättas för tyskhat, även om han skulle få en anställning vid ett universi-
tet och fastän det fanns behov av hans expertis. Thompsons beskrivning 
av ”natural prejudices” är här intressant eftersom det pekar på att han tar 
avstånd från dessa grupper, samtidigt som han uttrycker en viss förståelse 
för deras åsikter. Han verkar känna sig kluven. 

Jan de Vries svarade Stith Thompson några månader senare att han 
förstod problemet och tackade honom för att han försökte hjälpa ho-
nom. Han nämner att han hade även hört sig för hos sina skandinaviska 
kollegor om eventuella möjligheter, men dessa erfarenheter hade givit 
honom insikten att det inte heller i utlandet skulle finnas några chanser 
för en framtida akademisk karriär. Han skrev att han nu hade dragit 
konsekvenserna: 

I have drawn my consequences from it. Since a few weeks I am a teacher in 
a Secondary School in a very, very small town in the outmost southern part 
of Holland, near the Belgian frontier, and I am only too glad, after many 
years of separation, will be able to live together with my wife in a forgotten 
spot of the world. I am sure there will still be some opportunity to continue 
my scientific work.13

 12 Se t.ex. Walter Andersson till Stith Thompson 15/10 1946; Jan de Vries till Stith Thompson 
31/3 1946. STC, LL, IU, box 2 och 4; Lutz Mackensen till Carl Wilhelm von Sydow 22/9 
1946. LUB, CS; Adolf Helbok till Sigurd Erixon den 30/6 1947. LIS, X.

 13 Jan de Vries till Stith Thompson 10/12 1948. STC, LL, IU, box 4.
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Återigen upprättas en offer- och medlidandediskurs, när de Vries skildrar 
sitt liv som lärare i en skola i en ”very, very small town in the outmost 
southern part of Holland”. Han markerar ett utanförskap som även 
symboliseras av den fysiska platsen där han nu bor och arbetar, en liten 
skola som han upplever som landets yttersta utpost. Samtidigt uttrycker 
han en viss ”tacksamhet” över att vara frisläppt och återförenad med sin 
hustru. Förminskningsstrategin (jfr Wodak m.fl. 1998:80) ”in a very, very 
small town in the outmost southern part of Holland” i kombination med 
uttalandet av en självinsikt (”I have drawn my consequences from it”) och 
ett poängterade av tacksamhet kan också tolkas som försök till upprät-
tandet av en ny identitet. Implicit talas här om en viss skuld som de Vries 
är tvungen att göra bot för. Nu befinner han sig i ett slags ”inre exil” för 
att åter kunna legitimera sig som forskare. Men slutet av citat visar att han 
ändå är optimistisk att någon dag kunna komma tillbaka till akademien.

5.2 En nazists ”hjälteberättelse” och ”comeback”
Det fanns ytterligare former för vetenskapshistoriska berättelser efter kri-
get. Hur skrev t.ex. sådana folklivsforskare som hade svårt att släppa sin 
nazistiska övertygelse efter krigsslutet och som fortfarande var övertygade 
om att den forskning, som de hade genomfört i naziregimens uppdrag, 
hade ett gott syfte? Hur kunde de framställa detta i en förändrad värld 
efter krigsslutet, då allt som hade med nazismen att göra, skulle hållas på 
avstånd för att skapa ett gott demokratiskt samhälle? Och hur påverkade 
detta deras kontakter med svenska kollegor?

För att svara på dessa frågor hämtar jag ett exempel från memoarer 
som skrevs av den österrikiske folklivsforskaren och historikern Adolf 
Helbok och från dennes korrespondens med Sigurd Erixon. Som jag har 
nämnt i kapitel 4.6, var Helbok under andra hälften av 1930-talet aktiv 
inom IAEEF för Tysklands sak och strävade efter en ”Führerposition” 
inom folklivsforskningen. Efter kriget fick Helbok lämna sin professur 
i Innsbruck och pensionerades därefter. Senare började han arbeta med 
den österrikiska atlasen för folkkultur. Helbok skrev en självbiografi som 
några av hans före detta studenter gav ut i samband med dennes 80-årsdag 
1963 (Helbok 1963). I förordet argumenterar utgivarna för publikationen 
av Helboks memoarer på följande sätt: 

Den 2 februari 1963 fyller  A d o l f  H e l b o k  80 år. Ett sådant jubileum firas 
vanligtvis med en festskrift som kollegor och studenter levererar vetenskapliga 
bidrag till. Men vi har medvetet gått ifrån denna vana av följande skäl: För 
det första har det antal kollegor, som har en nära relation till Helbok, blivit 
så pass begränsat, precis som antalet av hans studenter som antingen stannade 
kvar på ärans fält [stupade under andra världskriget] eller som, lika rakryggad 
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som deras ärade lärare själv, under fredlöshetens tid efter andra världskriget 
gick till stora delar vägen in i den vetenskapliga förbannelsen och på så sätt är 
tvungna att förtjäna sitt levebröd långt ifrån vetenskapen. Men det viktigaste 
skälet [till utgivningen av boken] är att vi hade Helboks egen livsskildring som 
lät oss uppleva, långt utöver det rent personliga, en karriär av en akademiker; 
detta ger en djup inblick i den vetenskapliga kontexten kring en av den 
första och hittills kanske enda biologisk orienterade folklivsforskaren i hela 
det tyskspråkiga, ja kanske i hela det europeiska rummet (Ranzi 1963:5–6 i 
Helbok 1963).14

Detta citat är ett exempel på ytterligare en offerdiskurs som artikulerades 
under efterkrigstiden, men denna diskurs är konstruerad på ett annat sätt 
än de tidigare omnämnda: här framställs den nazistiskt influerade forska-
ren som offer för efterkrigstidens uppgörelser. Här benämns inte kriget, 
utan efterkrigstiden som ”fredlöshetens tid”. Detta syftar förmodligen på 
att många nazister blev åtalade för sina brott och förlorade sina arbeten. 

Men citatet är också ett exempel på hur nazistiskt influerade forskning 
kläddes i en ny språkdräkt. Så hyllas Helbok i detta förord som ”den första 
och hittills kanske enda biologisk orienterade folklivsforskaren i hela det 
tyskspråkiga, ja kanske i hela det europeiska rummet”. Formuleringen 
syftar bl.a. till Helboks forskning om kopplingarna mellan landskap, ras 
och människors intelligens under naziperioden, något som nu har blivit 
oacceptabelt. I förordet har rasforskning översatts till biologisk forskning 
för att försöka göra Helboks studier under naziperioden acceptabel även 
under efterkrigstiden – men Helboks biografi visar att hans vetenskapliga 
perspektiv i stort sett är desamma som tidigare. Så undersökte Helbok 
både före och efter kriget bl.a. huruvida landskap och karaktär hängde 
samman och vilka genetiska och naturliga förutsättningar som ledde till 
ett stort antal av högt begåvade människor i en viss region eller ort (Hel-
bok 1963). Men förordet till Helboks biografi är samtidigt ett exempel 

 14 Tyskt orig: ”Am 2. Februar 1963 vollendet  A d o l f  H e l b o k  das 80. Lebensjahr. Ein 
solches Jubiläum wird üblicherweise durch eine Festschrift gewürdigt, für die Kollegen 
und Schüler wissenschaftliche Beiträge liefern. Von dieser Gepflogenheit gingen wir 
bewuβt ab, und zwar aus folgenden Gründen: Einmal ist die Zahl der Kollegen, die zu 
Helbok eine innere Beziehung haben, genau so klein geworden wie die seiner Schüler, die 
entweder auf dem Felde der Ehren blieben oder in der Zeit der Friedlosigkeit nach dem 
zweiten Weltkrieg gleich aufrecht wie ihr verehrter Lehrer, zum gröβten Teil den Weg in 
die wissenschaftliche Verbannung gingen und so einem Broterwerb fern der Wissenschaft 
nachgehen müssen. Der besonders ausschlaggebende Grund ist aber der, daβ uns die 
Lebenserinnerungen Helboks vorlagen, die über das rein Persönliche hinaus den Werde-
gang eines Gelehrten miterleben lassen und einen tiefen Einblick in das wissenschaftliche 
Gebäude des ersten und bisher einzigen biologisch orientierten Volkstumsforschers im 
gesamtdeutschen, ja wohl europäischen Raum gewähren.”
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på hur nazistiska diskurser fortlevde även efter 1945. Att yttra sympatier 
för nazismen i offentligheten var nu tabu, men detta förord och hela 
Helboks bok visar hur uppfattningar om kopplingar mellan ras, landskap 
och karaktärer ändå kunde fortleva efter krigsslutet bland sådana forskare 
som fortfarande sympatiserade med nazismen. Så kläddes beskrivningar 
av sådana studier i en ny språkdräkt och centrala nazistiska begrepp som 
t.ex. ras förekommer inte alls eller bara i mycket liten utsträckning.

Citatet visar att det fanns en liten krets av tidigare Helbokstudenter 
som fortfarande hyllade honom vid denna tid, medan många av hans 
beundrare hade stupat i kriget eller ”gick till stora delar vägen in i den 
vetenskapliga förbannelsen”, ”lika rakryggad som deras ärade lärare 
själv”. ”Förbannelsen” syftar här på att dessa forskare fick yrkesförbud 
efter kriget, sattes i fängelse eller interneringsläger eller pensionerades som 
Helbok. Men de gick ”rakryggad” in i ”förbannelsen”. Intressant är här 
verbets aktivform: de nazistiskt sinnade forskarna beskrivs inte som offer, 
utan som hjältar: de tog det med ett slags inre styrka att deras vetenskap 
nu inte längre var gångbart. ”Förbannelsen” pekar dock samtidigt på 
föreställningen om ett öde som andra har försatt en i och som man inte 
kunde styra själv om.

I sin självbiografi berättar Helbok om sitt vetenskapliga arbete före 
och efter kriget och om sin överlevnad efter krigsslutet på en gård efter 
att han hade blivit pensionerat från sin anställning som professor i Inns-
bruck. Biografin handlar i stora drag om hans av rasteorier genomsyrade 
befolkningsforskning (Siedlungsforschung) och geniforskning (Genialen-
forschung) som han också fortsatte med efter krigsslutet. Begreppet ras har 
i boken ofta ersatts med ”genetiskt arv” (Erbgut), ”avel” (Aufzucht) och 
andra begrepp från biologins och botanikens område. Så förekommer 
t.ex. många jämförelser mellan människor och växtriket. I sin biografi 
argumenterar Helbok bl.a. för att alla ”blandrasmänniskor” (Mischlinge), 
som framför allt bor i Österrikes gränsområden, skapar stora problem 
för nationen och han menar att det är de som begår de flesta kriminella 
handlingarna. En viktig uppgift är enligt Helbok att se till att dessa grup-
per inte förökar sig hur mycket som helst; man skulle också verka för att 
de grupper, som inkluderar störst antal genier, kan fortplantera sig som 
mest och man ska undvika att ”mindre begåvade” grupper blandas in 
(Helbok 1963:191ff.). 

Denna framställning påminner om den tyske politikern och bank-
direktören Thilo Sarrazins bok Deutschland schafft sich ab (Tyskland av-
skaffar sig självt, 2010), där denne bara för några år sedan beskrev personer 
med migrationsbakgrund som mindre begåvade. Enligt Sarrazin föder 
just dessa grupper flest barn i dagens Tyskland och han varnar för att detta 
kan leda till en negativ intellektuell utveckling för Tyskland. Hans bok 
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blev hårt kritiserad, men väckte också många diskussioner om Tysklands 
integrationspolitik. Det drogs paralleller till nazismens ideologi och hans 
bok fördömdes för att återigen återuppliva raspolitiska teser.15 Detta visar 
hur diskurser om biologiskt arv, intelligens och etnisk tillhörighet dyker 
upp i ny skepnad och lever vidare. Det visar dessutom att ”vi inte är 
färdiga med Hitler än”, som Barbro Eberan uttrycker det (Eberan 2002). 

Inte heller Helbok var färdig med Hitler. Han beklagade i sin självbio-
grafi att de stora atlasplanerna, där ADV skulle tas ifrån SS-Ahnenerbe 
och återföras till grundarna (han såg sig själv som en av dem), aldrig blev 
av på grund av krigsutbrottet: 

Det var planer! Segern hade kunnat förverkliga dem eftersom de ansvariga 
hade den rätta insikten. Först mycket senare fick jag veta att Adolf Hitler 
kände till mina genealogiska arbeten om folket, att han var livligt intresserad 
av dessa och att han hade bestämt sig för att mycket generöst stödja dem efter 
kriget (Helbok 1963:166).16

Helbok beklagade dessutom att de allierade hade förtryckt och exploa-
terat Tyskland. Det var på grund av deras ”materialistiska girighet” att 
Tysklands ”andliga skikt” förstördes. De allierade tog över Tysklands 
”framgångar” (som dock inte beskrivs närmare), vilket Helbok benämner 
som ”en oförgänglig skam i mänsklighetens historia” (Helbok 1963:177).17 
Enligt Helbok var det alltså inte Förintelsen som var en skam i mänsklig-
hetens historia, utan de allierades agerande vid krigsslutet.

Som tidigare nämnt, hade Helbok blivit av med sin professur vid Inns-
brucks universitet efter krigsslutet och han pensionerades därefter. Det 
blir tydligt att han ändå försöker framställa sig som en överlevande hjälte 
efter kriget – t.ex. beskriver han sin ”framgångsrika” överlevnad på en gård 
i Götzens, bl.a. genom djurhållning och trädgårdsodling som presenteras 
mycket detaljerad. Dessa presentationer kan kategoriseras som en form av 
hjälteberättelser som sådana personer, vars lifescript ansågs vara oaccepta-

 15 Se t.ex.: Christian Geyer: ”So wird Deutschland dumm.” Frankfurter Allgemeine Zei-
tung, 25/8 2010; Michael Kröger: ”Sarrazin-Debatte: Es gibt keine Integrationsmisere 
in Deutschland.” Der Spiegel, 7/9 2010; Fatina Kellani: ”UN rügen Deutschland wegen 
Sarrazin.” Der Tagesspiegel, 18/4 2013.

 16 Tyskt orig: ”Das waren Pläne! Der Sieg hätte ihre Verwirklichung bringen können, weil 
die Einsicht der Zuständigen vorhanden war. Es ist mir viel später bekannt geworden, 
daβ Adolf Hitler über die Lage meiner volksgenealogischen Arbeiten unterrichtet worden 
war, sich lebhaft dafür interessierte und entschlossen war, sie nach dem Kriege groβzügig 
zu fördern.”

 17 Tyskt orig: ”Es ist die unvergängliche Schande der Menschheitsgeschichte, daβ die ma-
terialistische Gier der Allierten ein groβes Volk so niederdrückte und ausbeutete, seine 
geistig führende Schicht zerschmetterte und gleichzeitig sich ihrer Errungenschaften 
bemächtigte, wie es dem deutschen Volke geschah.”
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bla efter kriget, konstruerade för att skapa nya, positiva självpresentatio-
ner. Sådana självpresentationer präglas av att den överlevande ”hjälten” 
framställer sig själv som utfryst och ensam, men berättar ingående hur 
han eller hon trots alla motgångar lyckats skapa sig en god tillvaro (Kargl 
1997:43–64). I Helboks fall handlar berättelsen om hur han och hustrun 
överlevde efter kriget genom ett slags självhushåll, de odlade grönsaker 
och skaffade sig getter. Med detta ville Helbok förmodligen visa att han 
trots alla svårigheter levde ett ganska gott liv. Samtidigt försökte han på 
nytt etablera sig vetenskapligt. 

Skrivelser till forskarkollegan Sigurd Erixon efter krigsslutet visar dock 
att tillvaron för Helbok inte var så lysande som han senare framställde det 
i sina memoarer. I flera brev till Erixon beklagade han sig över sin svåra 
situation, bristen på mat och andra materiella ting, över förlusten av sin 
vetenskapliga karriär och ber om hjälp, både materiellt och vetenskapligt. 
Han framställde sig nu som expert på folkkaraktärsvetenskap (Volkscharak-
terkunde) och undrade om Erixon hade intresse av en artikel om detta 
ämne. 18 Erixon svarade Helbok att han ”läser med deltagande om de stora 
själsliga och materiella bekymren som gör livet svårt” för Helbok och att 
han hoppades på att ”läget snart ändrar sig, så att livs- och arbetsförhål-
landena blir bättre och att möjligheterna till kontakt mellan länder och 
människor blir bättre”.19 Han skickade livsmedelspaket till Helbok och 
visade intresse för Helboks forskning om folkkaraktärer.20 Erixon: ”Forsk-
ningen, som Ni nämner i Ert brev, om metoderna till karaktäriserande av 
människor, har även intresserat mig. Jag har redan publicerat något inom 
detta ämne och har planerat ytterligare publikationer.”21 

Det skulle dock snart visa sig att deras uppfattningar om denna forsk-
ning skilde sig åt. 

När Helbok skickade sin artikel till Erixon, svarade denne att det fanns 
flera problem med artikelns innehåll och att den inte kunde tryckas i 

 18 Adolf Helbok till Sigurd Erixon 30/6 1947. LIS, X.
 19 Sigurd Erixon till Adolf Helbok 14/8 1947. Tyskt orig: ”Ich habe Ihren Brief erhalten 

und lese mit Teilnahme von den vielen seelischen und materiellen Sorgen, die Ihr Leben 
erschweren. Wir hoffen aber alle, dass die Lage sich doch bald ändern wird, so dass 
Lebens- und Arbeitsverhältnisse besser werden und die Möglichkeiten zu einem Kontakt 
zwischen den Ländern und Menschen grösser.” LIS, X.

 20 Sigurd Erixon till Adolf Helbok 26/4 1948; Adolf Helbok till Sigurd Erixon den 27/5 1948. 
LIS, X.

 21 Sigurd Erixon till Adolf Helbok 14/8 1947. Tyskt orig: ”Die Forschung, die Sie in Ihrem 
Brief erwähnen, betreffs der Methoden zur Karakterisierung der Menschen, hat auch 
mich sehr interessiert. Etwas habe ich schon in der Sache publiziert und ich habe noch 
mehr geplant.” Se även Arnstberg 1989:108–119 om Erixons intresse för ”svensk kultur-
karaktär”. Det verkar som om Erixon hade planerat en större publikation om detta ämne 
som det dock inte blev något av.
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Folk-Liv utan några större omarbetningar.22 Uppsatsen handlar om hur 
livet i olika landskap kunde påverka utvecklingen av intelligensen hos 
individer och grupper (Helbok 1953/54:71–80). Slutversionen i Folk-Liv 
verkar vara en stark omarbetad version av den ursprungliga versionen som 
Helbok skickade.23 Efter att ha erhållit det första manuset från Helbok, 
skrev Erixon att han såg stora problem med artikeln. Detta berodde bl.a. 
på att Folk-Liv ville framstå som 

ett specialorgan för begreppet ”folklivsforskning”, där man hade uteslutit 
de delar, som handlar om den fysiska antropologin (dit jag också räknar 
rasforskningen). Denna ståndpunkt är både för mig och för den opinionen, 
som tidskriften stödjer, av så pass stor vikt att jag skulle vara tvungen att 
polemisera mot Er artikel om den skulle tryckas i Folk-Liv.24

Volksforschung, så som Helbok bedrev det, skilde sig alltså från Erixons 
tolkning av folklivsforskning. Av citatet framgår att Helbok vid denna 
tid fortfarande talade om ”rasforskning”, något som han inte längre gör 
i sina memoarer som kom ut 15 år senare. Enligt Erixon rymde rasforsk-
ning inte i Folk-Liv. Men Erixon ville ändå stå på god fot med Helbok 
och försökte agera diplomatiskt: så avböjde han artikeln inte helt och 
hållet, utan föreslog omarbetningar. Tydligt blir hur Erixon rör sig mellan 
två olika diskursiva världar: den ena (Helboks) visar på en kontinuitet 
av sådan forskning som fortfarande rimmade väl med nazistisk ideologi. 
Utifrån en annan diskurs efter kriget låg denna forskning fortfarande för 
nära nazistiska tankegods och var oacceptabelt. Närheten till nazismen 
var alltför påtagligt. Utifrån dessa uppfattningar behövde Helboks artikel 
skrivas om för att markera tillräcklig distans mot nazismen. Men samti-
digt visar Erixon intresse för Helboks forskning och även han ansåg att det 
fanns kopplingar mellan landskap och människors karaktärer. Erixon bad 
Helbok att arbeta om uppsatsen och att skicka en ny version, där denne 
hade tagit med hans ändringsförslag, något som Helbok accepterade.25 
Slutversionen av Helboks artikel, som publicerades i Folk-Liv 1953/54, 
handlar om metoder för folkkaraktärsforskning, där Helbok dels genom 

 22 Sigurd Erixon till Adolf Helbok 12/7 1949. LIS, X.
 23 Helboks originalmanuskript till artikeln har hittills inte kunnat hittas så att den exakta 

omarbetningen inte kan analyseras mer i detalj.
 24 Sigurd Erixon till Adolf Helbok 12/7 1949. LIS, X. Tyskt orig: ”Nun ist es aber so, dass 

die Zeitschrift Folk-Liv wünscht, ein Spezialorgan für den Begriff ’Volkslebenforschung’ 
zu sein, aus deren Aufgaben die Seiten, die die physische Anthropologie, betreffen (zu 
der ich auch die Rassenforschung zähle), ausgeschlossen worden sind. Dieser Standpunkt 
ist sowohl für mich wie auch für diejenige Opinion die die Zeitschrift unterstützt, von 
solcher Bedeutung, dass ich gezwungen wäre, in diesen Punkten gegen Ihren Artikel zu 
polemisieren, wenn er in Folk-Liv gedruckt werden sollte.” 

 25 Sigurd Erixon till Adolf Helbok 12/7 1949; Adolf Helbok till Sigurd Erixon 18/7 1949. LIS, X.
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tidigare egna undersökningar och med hjälp av andras studier diskuterar 
betydelsen av landskapet och det biologiska arvet för hur många genier 
som förekommer i området. Med genier syftar Helbok på framstående 
personer som har fastnat i biografiska lexika, som t.ex. kända forskare, 
diplomater, författare, tonsättare eller konstnärer. Kort sagt går artikeln ut 
på att försöka hitta förklaringar för varför det finns många fler genier på 
vissa platser i Tyskland och Österrike än på andra områden. Även denna 
artikel är ett exempel på hur efter kriget nazistiskt språkbruk översatts 
till acceptabelt språk. Så förekommer begreppet ras inte alls i artikeln – i 
stället är jämförelserna med växtriket talrika och det talas ofta om det 
biologiska arvet och avel. Men precis som i sin självbiografi förklarar Hel-
bok förekomsten av relativt få genier i ett område bl.a. med att ”associala 
element”, som omkringvandrande grupper, har beblandat sig med den 
ursprungliga befolkningen och att genierna har lämnat området av eko-
nomiska och praktiska skäl (Helbok 1953/54:80). Från dagens perspektiv 
kan det uppfattas som märkligt att denna artikel publicerades i Folk-Liv 
vid denna tid och trots Erixons kritiska hållning. Men ett antagande är 
att originalversionen till artikeln låg betydligt närmare nazismen och att 
Erixon efter flera omarbetningar kanske inte helt ville avvisa Helboks 
bidrag. En annan tolkning kan förstås vara att dessa tankar också var 
gångbara i Sverige vid denna tid, när de nu hade översatts till ett ac-
ceptabelt språkbruk. 

I den tyska forskningen skrivs att Helbok lyckades ”rehabilitera sig” 
vetenskapligt på ett ”förvånansvärt” bra sätt (Johler 1994:592). Den öster-
rikiske etnologen Reinhard Johler menar att Helbok efter krigsslutet skick-
ligt utnyttjade sina nätverk inom akademin. Så fick Helbok i samband 
med sin denazifiering stöd av flera kollegor vid Innsbruck universitet, 
bl.a. av sin lärare Hermann Wopfner (1876–1963). Wopfner menade då 
att Helbok visserligen ”livligen” hade ”tagit upp nya idéer från vetenskap 
och politik” och ”då ibland hade saknat […] nödvändig kritisk distans”, 
men att han ändå hade visat ”stort tålamod gentemot dem som tänkte 
på ett annat sätt än han själv” (Johler 1994:591). Wopfner avrådde i ett 
utlåtande (förmodligen i samband med en denazifiering av Helbok) i de-
cember 1945 från att avskeda Helbok från sin professorsbefattning, också 
av den anledningen att det inte skulle finnas lika lämpliga efterträdare 
till Helbok. I utlåtandet betonades Helboks insats för den österrikiska 
kulturforskningen, vilket t.om. inte hade varit ”ofarligt” under nazipe-
rioden. Även Helbok själv lyfte fram sin insats för österrikisk kulturforsk-
ning, bl.a. sitt engagemang för atlasen över österrikisk folkkultur som 
låg honom varmt om hjärtat. När Helbok insåg att det var omöjligt att 
återfå sin professur i Innsbruck, försökte han i stället att bli accepterad 
som professor utan tillstånd till undervisning. Helbok hade 1942 skänkt 
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atlasmaterial till Innsbrucks universitet, vilket han enligt egen utsaga 1936 
hade räddat från att införlivas i ADV, och han föreslog en slags byteshan-
del. Han erbjöd sig att göra detta material tillgängligt för forskning om 
man i gengäld erkände hans österrikiska medborgarskap och om hans 
arbete som professor 1941–1945 vid Innsbruck universitet fick ett positivt 
erkännade (vilket i sin tur skulle generera en högre pension). I samband 
med sin flytt till Tyskland 1934 hade han förlorat sitt österrikiska medbor-
garskap och i stället erhållit det tyska medborgarskapet. Efter krigsslutet 
riskerade han bl.a. p.g.a. sitt tyska medborgarskap att förlora sin post som 
professor. Men tack vare sitt ”trogna” nätverk vid Innsbruck universitet 
och tack vare atlasmaterialet som en ”bytesvara” lyckades Helbok med att 
bli österrikare igen och kunde fortsätta sitt arbete som forskare, senare 
även som ledare för atlas över österrikisk folkkultur (AÖV), tillsammans 
med Arthur Haberlandt, Richard Wolfram och Karl Ilg.26

Helboks rehabilitering som forskare efter kriget är ett exempel på 
betydelsen av sociala nätverk inom vetenskapen. Dessa kan bli en viktig 
maktfaktor. Berättelser om nazistiskt influerade vetenskapsmän som re-
lativt snabbt kunde återetablera sig som forskare efter krigsslutet handlar 
ofta om hur dessa personer hade byggt ett tryggt nätverk av lojala och 
likasinnade lärare, kollegor, studenter och andra – som formulerade ut-
låtanden på ett positivt sätt, skrev positiva recensioner och stödde den 
”utsatte” vetenskapsmannen på alla möjliga sätt (se t.ex. Schleiermacher/
Schagen, red. 2009). Utgivningen av Helboks självbiografi genom hans 
tidigare studenter är ytterligare ett exempel på detta. Detta visar också hur 
vetenskaplig legitimitet inte alltid enbart beror på vetenskapligt kapital, 
för att tala med Bourdieus ord. Utan Helboks nätverk är ett exempel på 
just det som Bourdieu benämner världslig makt, dvs. en legitimering av 
en akademiker p.g.a. det sociala kapitalet, som denne har ackumulerat 
under en lång period (Bourdieu 1992:171). Helbok blir här ett exempel 
på en forskare som ”marknadsfört” sig själv och sina publikationer på ett 
framgångsrikt sätt och skapat sig ett tryggt nät av likasinnade som hjälpte 
honom att fortsätta sin vetenskapliga karriär. Men den snabba återetable-
ringen visar också att nazistiska diskurser fortfarande var i omlopp och 
reproducerades inom dessa forskargrupper. 

I mina samtal med etnologer i Wien och i Berlin togs starkt avstånd 
från Helbok och han beskrevs som en nazistiskt sinnad rasforskare. Här 
kom diskussionerna ofta in på ”atlasmänniskorna”, dvs. de forskare som 
arbetade med att skapa atlas över nationella kulturer före och efter kriget: 
flera av dem hade varit övertygade nazister och det togs upp i samtalen 
hur dessa personer använde atlasarbetet som ett sätt att fortsätta sin ve-
 26 Karl Ilg (1913–2000): österrikisk folklivsforskare. 1961–1984 professor i folklivsforskning 

vid Innsbrucks universitet. 
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tenskapliga bana efter kriget.27 När jag diskuterade ämnet med Konrad 
Köstlin, professor emeritus i etnologi vid universitetet i Wien, sade han: 

Jag tror, att […] det fanns något slags dold solidaritet, alltså, de [nazistiskt 
influerade forskarna] har inte alla bara fortsatt med en gång [efter kriget], 
men det fanns hela tiden några sådana vetenskapliga projekt; jag tror, att den 
österrikiska atlasen för folklivsforskning, som påbörjades i början av 50-talet, 
var ett slags krypin även för några som var belastade med nazismen. […] Som 
så att säga utanför de officiella unversitetsstrukturerna gjorde sedan detta stora 
projekt Österrikisk atlas över folkkultur. Det var Helbok, Wolfram, Burgstaller, 
de var gamla nazister. […] De kom och gjorde atlasen och [skapade] i grund 
och botten en slags neutralitetsplatform… de rehabiliterade sig vetenskapligt 
eller rehabiliterade sig genom vetenskap, eftersom de nu… Jag tänker, att 
just kartografiskt material är lämpat till att verka neutralt eller objektiv, alltså 
ger sken av det…28

Som bl.a. kulturgeografen J.B. Harley har poängterat, representerar också 
kartor ”the world through a veil of ideology”, dvs. kartor speglar den poli-
tiska kontext som de är skapade inom (Harley 1990:1). I nutida diskurshis-
toriska studier ses även geografiska kartor som viktiga meningsskapande 
kategorier som reproducerar diskursordningar som var aktuella under 
vissa tidsperioder och som förändras över tid (Landwehr 2009:124–125).

Konrad Köstlin poängterar detta också i citatet ovan. Medan kultur-
historiska kartor på 1950-talet inte uppfattades som politiskt laddade, 
omtolkades detta alltså under de senaste årtiondena. Köstlin beskriver 
i citatet hur den kulturhistoriska kartan användes av nazistiskt belastade 
forskare för att skapa sig en ”neutralitetsplattform”. Kartarbetet blev ett 

 27 Samtal med Konrad Köstlin 15/10 2010; gruppdiskussion vid Humbolduniversitetet i 
Berlin 26/10 2010.

 28 Samtal med Konrad Köstlin 15/10 2010. Tyskt orig: ”Ich denke, dass es so eine Art ver-
steckter Solidarität gegeben hat, also, die haben alle nicht gleich weitergemacht, aber 
es gab dann immer so wieder wissenschaftliche Projekte. Ich denke, der österreichische 
Volkskunde-Atlas, der Anfang der 50er Jahre begann, war so ein Unterschlupf auch für 
einige, die NS-belastet waren. […] Die dann praktisch ausserhalb der offiziellen univer-
sitären Strukturen dann dieses grosse Projekt Österreichischer Volkskunde-Atlas gemacht 
haben, das waren Helbok, Wolfram, Burgstaller, das waren alte Nazis. […] Und die 
kamen dann und haben diesen Atlas gemacht und haben [sich] im Grunde so eine Neu-
tralitätsplattform [geschaffen]... Sie haben sich wissenschaftlich rehabilitiert oder durch 
Wissenschaft rehabilitiert, da sie nun... Ich denke, dass auch gerade kartographisches 
Material dann auch geeignet ist, neutral zu wirken oder objektiv, also vom Anschein 
her...”

  Ernst Burgstaller (1906–2000): österrikisk folklivsforskare. Sekreterare för ADV i Öster-
rike 1936–1938, en av grundarna av AÖV och ledare för Institut für Landeskunde von 
Österreich 1966–1971, undervisade från 1964 vid universitetet i Graz och från 1968 vid 
universitetet i Linz.



238 

legitimeringsinstrument för dessa forskare efter kriget, eftersom kartan då 
inte tillskrevs någon större politisk laddning. På så sätt kunde kartarbetet 
uppfattas som en oproblematisk, objektiv vetenskap som då inte skrevs in 
i någon nazistisk eller nationalistisk diskurs. Samtidigt kunde kartarbetet 
också användas för att kunna ägna sig åt studier av kopplingar mellan 
landskap och folkkaraktärer, studier som under nazitiden handlade om 
landskap och raskaraktärer och som nu kunde fortsättas i en ny tappning 
i en ny språkdräkt som blev accepterade av omvärlden. 

De nutida berättelserna om atlasarbetet som ”räddningsankare” för 
en del gamla nazister, kan även tolkas som en form för historieskrivning 
som frigör akademin från nazismen. Eftersom atlasarbetet idag anses vara 
en föråldrad och ointressant arbetsmetod och inte längre bedrivs inom 
svensk, österrikisk och tysk etnologi, så underlättar detta att placera de 
icke rumsrena forskarna där. På så sätt upprättas en distans till den dåtida, 
nazistiskt belastade forskningen och den nutida etnologin frigörs från ett 
mörkt förflutet. I den svenska etnologin har t.ex. Orvar Löfgren beskrivit 
atlasprojekten som en ”old ocean liner, that kept moving forward even 
when the engines were burned out” och tillägger att på 1960-talet ”the 
ocean liner was still there, but stranded” (Löfgren 2008:123). Det illustre-
rar väl hur atlasarbetet av de svenska etnologerna på 1960-talet dömdes 
ut som något inaktuellt och ointressant. Men det gav även möjlighet till 
avståndstagande till de folklivsforskare som tidigare bedrivit atlasarbetet. 
I historieskrivningen av den svenska etnologin har atlasarbetet dock inte 
sammankopplats med nazismen som i Tyskland, utan avståndstagandet 
handlar i första hand om en strävan efter att förnya folklivsforskningen. 
Men denna syn på atlasarbetet kan ha lett till att möjliga kopplingar till 
nationalistiska och nazistiska tankegods i den svenska folklivsforskningen 
inte har diskuterats förrän slutet av 1980-talet (Lundstedt 2005; Arvastson 
1998; Johansson 1987). 

5.3 Waldemar Liungman och det förflutna
Även bland svenska folklivsforskare förekom försök till uppgörelser med 
det förflutna efter krigsslutet och även här handlade det om att skapa nya 
lifescripts som rimmade väl med nya diskursordningar efter 1945. Till skill-
nad från Tyskland skedde dessa uppgörelser i första hand på individnivå, 
där enstaka personer, som hade haft nära kontakter med Nazityskland, 
fick försvara sitt agerande efter krigsslutet. Ett exempel på det är Walde-
mar Liungman som efter kriget kritiserades för att ha varit nazist eller för 
att åtminstone ha sympatiserat med nazismen. 

På sensommaren 1946 ville Liungman delta i en kongress för folklivs- 
och folkminnesforskning i Oslo. Då fick han ett brev, där organisatörerna 
meddelade honom att han inte var välkommen: 
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Då vi sendte ut innbjoding till kongressen, gjorde vi det på graunnlag av lister 
som var sette opp av tillitsmenn frå alle dei nordiske landa. Samstundes med 
at listene vart sende inn til oss, vart det også gjort gjeldande at det av politiske 
grunnar ville verka oppløysande og sprengjande på kongressen dersom De vart 
oppmoda om å bli med. Medlemene av arbeidsnemnda har sjølvsagt ikkje 
så inngåaende kjennskap til saka at vi kan fella nokon objektiv dom. Men vi 
har ansvaret for at kongressen kan gjennomførast på ein sømeleg måte, og 
etter dei opplysningane vi sit inne med, finn vi det rettast mot alle partar og 
mest i samhoeve med kjenslene hjå eit krigsherja folk at De denne gongen 
ikkje tek del i kongressen (Liungman 1946a:149–150).

Citatet visar på den stora osäkerheten som rådde 1946, när det gällde att 
positionera forskare från olika länder på den politiska kartan. Man fick 
förlita sig på rykten och det som kollegor berättade om varandra. Hela 
det norska brevet, som Liungman citerar i sin försvarsartikel, präglas av 
en stor vaghet (varken upplysarna eller medlemmarna i kommitén nämns 
vid namn) och en stor rädsla för att bjuda in ”fel” personer till kongressen. 
Därför uttrycker organisatörerna förhoppningen att Liungman själv ska 
avstå från sitt deltagande. 

Liungman kände sig förolämpad av de norska kollegorna och gav 
sin version på händelsen i en försvarsartikel i sin tidskrift Bäckahästen. I 
sitt försvar argumenterade han emot en sammankoppling av politik och 
religion: 

Om en privatperson av viss bestämd anledning vill inbjuda någon del av sin 
umgängeskrets till sitt hem, är det hans första plikt att tillse att icke någon 
som kan anses självskriven vid tillfället i fråga blir förbigången. Detta är en 
fundamental princip för god takt och ton. Anser han sig av religiösa eller 
politiska orsaker icke kunna inbjuda viss person, gör han därför bäst i att 
vänta med hela tillställningen tills han själv blir mer balanserad. Annars säger 
en annan självskriven lag för god takt och ton att man inte talar religion eller 
politik vid tillställningar av dylik art. I det internationella umgänget gäller 
alldeles samma regler, bara att man skall vara än mer hårdhudad för att bryta 
mot dem (Liungman 1946:150).

Citatets inledning visar hur Liungman anser att han som folklorist skulle 
få en självklar plats vid Oslokongressen. Enligt honom ligger problemet 
inte hos honom själv, utan hos värden som beskrivs som ”obalanserad”, 
eftersom han bedömer sina potentiella gäster utifrån sina egna politiska 
eller religiösa åsikter – vilket är fel, enligt Liungman. Med sitt exempel 
från det privata området lägger han ansvaret för problemet på organisatö-
rerna och försöker på så sätt att skapa en distans till det egna förflutna som 
ju var anledningen till att inbjudan från Oslo drogs tillbaka. Detta sätt 
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att argumentera benämns inom den kritiska diskursanalysen som en illus-
trativ exempelargumentation (Wodak m.fl. 1998:79). Denna praktiseras 
t.ex. när en person vill rättfärdiga sig och försöka lägga ansvaret för ett 
problem på motparten, något som också benämns som syndabockstrate-
gin. Liungmans exempel i citatet ska här tala om för motparten att det är 
Liungman som har rätt och som är ett offer och att de norska kollegorna 
har fel uppfattning. 

Ljungman var inte ensam om att inte få komma till Oslo efter krigs-
slutet på grund av påstådda nazistsympatier. Något liknande upplevde 
även den svenske tonsättaren Kurt Atterberg, när han som representant 
för Föreningen Svenska Tonsättare ville delta i en internationell musikfest 
i Oslo på hösten 1945. Även han råddes av de norska kollegorna att avstå 
från sitt deltagande av rädsla för repressalier, p.g.a. sin kooperation med 
Nazityskland. Eftersom många arkiv ännu inte existerade och mycket 
material om nazitiden ännu inte fanns tillgängligt, fick norrmännen även 
i Atterbergs fall framför allt förlita sig på rykten som var svåra att bevisa 
(Garberding 2007:224–236). Atterberg avvisade kritiken och lät Kungliga 
Musikaliska Akademien genomföra en oberoende granskning av ankla-
gelserna som ledde till ett slags frikännande. Precis som Liungman försva-
rade Atterberg sig sedan offentligt genom att publicera undersökningens 
resultat i en egen skrift (Atterberg 1946).

Av Liungmans artikel framgår att denne inte hade någon större förstå-
else för Norges aktuella situation, där man just höll på med att göra upp 
med ockupationsmaktens medlöpare (se bl.a. Sem Fure 2007) . Men hans 
artikel visar även tydligt var gränsen gick för hans egna ”tyska sympatier”, 
nämligen när den tyska ockupationsmakten deporterade norska akade-
miker från Oslos universitet. Så berättar Liungman i nämnda text att han 
blev ”så upprörd” när han fick höra att professor Seip hade bortförts från 
Oslos universitet.29 Liungman poängterar att han ”med brev kan styrka att 
jag uttryckt mitt bestämda ogillande av tyskarnas uppträdande i Norge” 
(Liungman 1946a:151). 

”Av artiklar i dagspressen har framgått att det i Norge finnes en klick 
svenskätare, som anser sig få skriva vad som helst om broderfolket”, skri-
ver Liungman (1946a:151). Han kritiserar att kommittén enbart går efter 
lösa rykten och inte har någon ”objektiv dom”, vilket han jämför med en 
häxjakt. Han menar att det nu (1946) handlar om ”hysteri” när man för-
följer människor i de krigsdrabbade länderna och även i Sverige och han 
likställer det med den hysteri som ”så småningom fick sitt grepp över hart 
när det tyska folket och lett det till alla ohyggligheter vi bevittnat” (Liung-
man 1946a:151). Han argumenterar att de ”segerdruckna” här använder 
 29 Didrik Arup Seip (1884–1963): norsk professor i språkvetenskap vid Oslo universitet 

1916–1954. 
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samma strategier som de ”besegrade” och tillägger: ”Ingen kan vid detta 
lag undgå att önska att Goethes, Kants och Beethovens folk fått ett bättre 
öde än det som nu har blivit det beskärt, och ingen kan heller upphöra 
att förvåna sig över de ogärningar som det begått” (Liungman 1946a:152). 
Här används föreställningar om ett betydelsefullt tyskt kulturarv för att 
beskriva det tyska folket som offer för ondskan – men samtidigt läggs 
också ansvaret för ondskan på samma folk. 

I samma nummer av Bäckahästen finns ytterligare en försvarsartikel av 
Liungman, som betitlats ”Akademiskt förtal” (Liungman 1946a:153–156). 
Artikeln har inte försetts med författarens namn, men det framgår av 
berättelsen att Liungman berättar om sig själv, när han talar om ”en 
av våra traditionsforskare” och återger sin syn på sin tid som gästlektor 
vid Greifswalds universitet 1939. Anledningen till artikeln var med stor 
sannolikhet von Sydows anklagelser från 1943 mot Liungman att denne 
genom sina institutionsplaner i Greifswald och genom att inte samarbeta 
med Karl Kaiser var medansvarig för Kaisers död. Som jag nämnt i kap. 
2.4, hade von Sydow anklagat Liungman för att ha umgåtts vänskapligt 
med nazister i Greifswald och för att ha ”intrigerat” bakom Kaisers rygg 
för att grunda ett nordiskt-tyskt folkminnesinstitut i Greifswald som 
Liungman ville bli föreståndare för. Detta var allvarliga anklagelser som 
Liungman 1946 offentligt försökte försvara sig emot genom denna artikel.

Artikeln är berättad i form av en saga och inleds med: ”En av våra 
traditionsforskare blev en vacker dag före kriget kallad till ett nordtyskt 
universitet att föreläsa...” Ingående berättas om stadens invånare och om 
mat och dryck och tyska jultraditioner. Allting framställs på ett trevligt 
och ”harmlöst sätt”. Liungman: 

Om politik talades överhuvdtaget icke. Man hade ingen känsla utav vad som 
komma skulle. En gång hade det dock, sades det, före traditionsforskarens 
ankomst kommit en grupp människor, man visste inte vilka, i bil från Berlin 
och slagit sönder några fönster i judiska affärer. Det omtalades under allmän 
avsky. En annan gång fylldes stadens största hörsal till sista plats. Allt man fick 
höra var ett tal från en dålig radio, som väl knappast någon tysk och än mindre 
en utlänning kunde uppfatta. Därefter följde några musikstycken. Också på 
radio. Estraden var hela tiden tom. Det viktigaste hade varit anmarschen till 
festsalen och fackeltåget. Sedan återgick allt till det gamla vanliga igen med 
avbrott för några fester i officiersmässar och vid universitetet. Universitets-
festerna var mycket enkla. Man gick ut, drack ett glas lemonad eller öl på 
en restaurang i enskilt rum. Kostnaden per person översteg sällan en krona. 
Arbetet var emellertid det allt uppslukande intresset (Liungman 1946b:154).

I Liungmans text skapas en skenbar harmoni och allt, som kunde ha med 
politik att göra, bagatelliseras och beskrivs dessutom vagt. Så kunde man 
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t.ex. inte uppfatta vad som sades på radion (där det förmodligen utsändes 
ett tal av Hitler eller någon annan nazistledare) och det verkade ändå inte 
vara viktigt, enligt Liungman. Arbetet var viktigare. Avpersonifieringen är 
också vanligt i sådana försvarande och rättfärdigande framställningar (jfr 
Wodak m.fl. 1998:81). Så nämns inga namn alls i Liungmans framställ-
ning, vilket också kan tolkas som en form av heteronymisering: ingen ska 
kunna ställas till svars (jfr Wodak m.fl. 1998:79). Mot anklagelserna att 
aktivt ha motarbetat Karl Kaiser försvarar Liungman sig i artikeln med 
att han hade stor respekt för ”föreståndaren” för ”provinsens folkmin-
nesarkiv” (som förmodligen syftar på Kaiser). Han beskriver ”förestån-
daren” som ”mycket duktig i sitt fack” och ”samarbetet mellan honom 
och den svenske traditionsforskaren var det bästa tänkbara” (Liungman 
1946b:155). Han poängterar att han fick kännedom om att förestånda-
ren och hans familjs existens hade hotats, vilket Liungman lyfter fram i 
kursiv stil i sin berättelse. Men han betecknar det som en ”infam lögn” 
(Liungman 1946b:156). Inför den ”svenske traditionsforskaren” nämnde 
”föreståndaren” att han stod under ”befäl av en otrevlig slaktare” (syftar 
förmodligen på Harmjanz). Senare anmälde sig ”föreståndaren” frivillig 
till krigstjänstgöring och stupade ett halvt år senare. Anklagelserna att 
Liungman aktivt hade försökt mota bort Kaiser, beskriver Liungman i 
sin berättelse som ”legendbildning”. Rykten, att han själv hade medvetet 
sett till att ”föreståndaren” skulle skickas till en utsatt plats vid fronten så 
att han efter dennes död kunde ta hans plats, benämner han som ”förtal” 
som enbart är avsedd att skada ”traditionsforskaren”. 

Hela berättelsen präglas av anonymisering, vaghet och bagatellisering. 
Aktörskapet lyfts enbart fram när det berättas om ”traditionsforskarens” 
goda samarbete med ”föreståndaren”. Med tanke på att det inte nämns 
någonting om detta ”samarbete” i det tyska källmaterialet, upplever jag 
denna artikel som mycket märklig. Karl Kaiser sågs, som tidigare nämnt, 
som en allvarlig konkurrent och fiende av Heinrich Harmjanz och REM 
och motarbetades aktivt. Om Liungman haft det goda samarbetet med 
Kaiser som han påstår i sin artikel, så hade detta säkert omnämnts i det 
omfattande tyska materialet i arkivet på Greifswald universitet om Kaiser. 
Material i Liungmans samling på Nordiska museet visar att Liungman 
hade kontakt med familjen Kaiser och hade bjudit dem hem till sig åt-
minstone vid ett tillfälle när han bodde i Greifswald. Irla Kaiser beskrev 
kvällen efteråt i ett brev till Liungman som ”mycket trevlig” (hon tackade 
för die entzückenden Stunden).30 Det framgår dock inte tydligt om det 
existerade ett vetenskapligt samarbete eller närmare personliga kontakter 
mellan Liungman och Karl Kaiser. I ett pm av Liungman om planerna 

 30 Irla Kaiser till Waldemar Ljungman 14/9 1939. E I: 1, NM, WL.
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för det skandinaviskt-tyska institutet i Greifswald betonade Liungman 
dock att det planerade institutet skulle samarbeta med det redan exis-
terande arkivet om Pommerns folkkultur. Detta samarbete skulle i sin 
tur underlätta kontakten med den tyska folklivsforskningen.31 Men det 
är inte syftet med min studie att etablera en bestämd sanning om denna 
angelägenhet; i stället vill jag demonstrera här hur det etablerades olika, 
varandra motsägande berättelser om händelserna i Greifswald 1939 utifrån 
en förändrad värld efter kriget. Här framgår också olika uppfattningar 
om gränsdragningar mellan vetenskap och politik: medan Liungman 
beskriver sitt arbete i Greifswald som ett rent vetenskapligt, framställs det 
i von Sydows anklagelser som ett engagemang där Liungman försökte 
komma framåt i sin vetenskapliga karriär genom att ställa sig in hos tyska 
nazister. Eftersom von Sydows anklagelser mot Liungmans intrigerande 
mot Kaiser framfördes 1943 i samband med att Liungman hade sökt en 
docentur vid Stockholms högskola, är det sannolikt att berättelsen om 
Liungmans nazistsympatier även användes för att mota bort Liungman 
från folkminnesforskningen. I von Sydows berättelse beskrivs Liungmans 
vetenskapliga engagemang i Greifswald som en i första hand politisk ak-
tivitet – och på så sätt som en undermålig vetenskap. 

I den nutida etnologiska historieskrivningen om Liungman framkom-
mer en osäkerhet om hur han ska positioneras. Även här spelar olika före-
ställningar om vetenskap och politik en roll när det gäller hur en person 
ska positioneras i ämneshistorien: vad ska kategoriseras som vetenskap, 
vad som politik? Kan man överhuvudtaget ha varit en ”god” forskare när 
man har sympatiserat med nazismen? Och hur hanterar man en aktör 
inom det egna ämnet som har befläckat ämnets förflutna genom att ha 
yttrat nazistsympatier? I biografiska berättelser om Liungman framhålls 
gärna hans viktiga insats för folkloristiken i Göteborg och det nämns hans 
enorma arbetskapacitet (af Klintberg 2010:97, 99). Han beskrivs vanligt-
vis inte som någon förnyare av ämnet och jämförs här med von Sydow. 
Som en begränsning framförs att Liungman under hela sitt akademiska 
liv höll fast vid vandringsteorierna och inte utvecklade dem vidare. Hans 
biografiförfattare nämner även hans ”nazistsympatier” och då vanligtvis 
med tillägget att detta inte togs väl upp hos Liungmans svenska kollegor 
(af Klintberg 2010: 95–103; Skott 2008:64; Wiberg 1996). Sammantaget 
framställs Liungman som ett slags outsider inom ämnet; han är en som bör 
nämnas och finnas med, men han lyfts inte fram som någon betydelsefull 
forskare. Positioneringen av Liungman kan här tolkas som uttryck för 
en hittills utebliven diskussion om ämnets mer problematiska sidor i sitt 

 31 Pm [av Waldemar Liungman] om planerna för ett institut för ”jämförande tysk-skandi-
navisk folklivsforskning” (Institut für vergleichende deutsch-skandinavische Volkskunde) 
vid Ernst Moritz Arndt-universitet i Greifswald. E I: 1, NM, WL.
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förflutna, t.ex. en diskussion om det egna ämnets kontakter med totali-
tära regimer och eventuella gemensamma uppfattningar mellan svensk 
folklivsforskning och nazistisk ideologi. Det leder till att personer som 
Liungman framstår som ”en mörk fläck” i den egna ämneshistorien, även 
om de har åstadkommit en del för ämnet. Politiskt sett bör de kritiseras 
och hållas på avstånd för att bevara en ”god” ämneshistoria, medan ve-
tenskapligt sett får de synas – dock enbart inom en viss historisk kontext. 
Manuskriptet för en god vetenskapshistorisk berättelse i ett demokratiskt 
samhälle måste skrivas på så sätt så att det syns ett tydligt avståndstagande 
mot nazismen som en människofientlig och -föraktande ideologi – just 
för att bevara en demokratisk ordning och en ”god” vetenskap.

Diskussionen om Liungmans nazistsympatier och hans försvar är ett 
exempel på hur en utebliven uppgörelse av Sveriges kontakter med Na-
zityskland under efterkrigstiden ledde till att man försökte lägga ansvaret 
för nazismens spridning på enskilda individer och grupper. Ett annat 
exempel, som liknar Liungmans, är diskussionen om filmskådespelerskan 
och sångerskan Zarah Leander (1907–1981) och den tidigare omnämnda 
debatten om Kurt Atterbergs ”nazistsympatier”. När Leander efter kriget 
blev anklagad för att ha uppträtt i Nazityskland, förklarade hon detta med 
att det enbart hade varit musiken och filmen som hade varit betydelsefulla 
för henne (Jacobi 2006:193–214; Ascheid 2003:155–212). Precis som Kurt 
Atterberg poängterade även Leander sitt totala ointresse för politik och 
sin politiskt neutrala hållning. Liungmans försvar i sina artiklar i Bäcka-
hästen skiljer sig här något från Atterbergs och Leanders försvarsmetoder. 
Liungman poängterar visserligen också att internationellt samarbete och 
politik inte har med varandra att göra, men han framställer sig själv inte 
som politiskt ointresserad. Med tanke på hans politiska engagemang för 
högerkonservativ politik hade en sådan hållning förmodligen inte heller 
accepterats av omgiviningen. 

5.4 Tystnad och tyskhat som avståndstagande?
Av det undersökta materialet att döma, fanns det under 1950- och 60-talen 
i Sverige inte några mer ingående diskussioner om folklivsforskningens 
inblandning och eventuella medansvar för nazismens spridning. Men 
kanske uppfattade man vid denna tid denna tystnad också som ett av-
ståndstagande mot det som hade hänt under andra världskriget? 

Ett exempel för ett sådant synsätt framkommer i en recension av 
Sigfrid Svensson om boken Volkskunde. Ein Handbuch zur Geschichte 
ihrer Probleme (Folklivsforskning. En handbok om historien av ämnets 
problem) av Gerhard Lutz (1958) som Svensson 1960 recenserade i RIG. 
I sin artikel, som har titeln ”Ett sekels ideologi i tyskspråkig folklivsforsk-
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ning”, diskuterar Svensson den tyska folklivsforskningens historia utifrån 
Lutz’ bok. Svensson avvisar energiskt Bruno Schiers förklaring till den 
tyska folklivsforskningens dåtida problem att ämnet har en förmåga att 
”locka till sig alltför många amatörer” och att det har en ”kaleidosko-
pisk karaktär” och ”en universell omfattning” (Schier 1959:1, cit. efter 
Svensson 1960:82). Svensson avfärdar detta med kommentaren: ”Detta 
är dock att gömma huvudet i busken!” (1960:82). I stället ser han en del 
av problemen redan i ämnets uppkomst i Tyskland och i Wilhelm Hein-
rich Riehls (1823–1897) ämnesdefinitioner. Riehl beskrivs än idag som 
en av det tyska ämnets grundare, bl.a. eftersom han var den förste som 
proklamerade Volkskunde als Wissenschaft 1858 och skapade ett koncept 
för disciplinen (Kaschuba 2006:42). Svensson menar att problemet med 
Riehls beskrivning av ämnet var att han ville underordna ämnets forsk-
ning ett nationellt perspektiv och ge det betydelsen för ”hela nationens 
livfulla idé” (die lebensvolle Gesamtidee der Nation, Svensson 1960:82). Så 
skulle folklivsforskningen enligt Riehl också kunna tjäna som ”grundsten” 
i statsvetenskaplig forskning. Enligt Svensson var just denna uppfattning 
farlig och ledde bl.a. till att de nazistiska statsmakterna ”särskilt omhul-
dade” ämnet (1960:83). Svensson jämför Riehls definitioner med Eduard 
Hoffmann-Krayers. Svensson menar att det var viktigt att Hoffmann-
Krayer kritiserade Riehls syn på folklivsforskningen som ”vetenskapen 
om folket” och att Hoffmann-Krayer ställde frågan vad begreppet ”folk” 
egentligen innebar. Hoffmann-Krayer argumenterade då att folkbegrep-
pet lika väl kunde grundas på ett politiskt-nationellt folk eller ett socialt 
definierat folk (Svensson 1960:83). Inte explicit, men implicit framgår av 
Svenssons artikel att han förklarar politiseringen av folklivsforskningen i 
Nazityskland bl.a. med en en ämnesdefinition som fokuserade på tyskhet 
och letade efter en ”nationell folksjäl”, men även med försök att lyfta 
fram ”tillämpad folklivsforskning” som en vetenskap (Svensson 1960:85). 
Men detta uttalas inte tydligt. Gerhard Lutz hade nämligen utelämnat 
folklivsforskningens historia under naziperioden i Tyskland i sin bok! 
Svensson kommenterade: 

För den nazistiska perioden i tysk folklivsforskning har Lutz barmhjärtigt 
dragit ner gardinen. Väl kunde man önskat att det skett med en eftertryckligare 
smäll, men med hänsyn till den utveckling som tysk folklivsforskning tagit 
efter 1945 finns ingen anledning för en utländsk betraktare att nu lyfta på 
mörkläggningen [här infogar Svensson en fotnot med en hänvisning till 
Peuckert 1948 som jag analyserar i kap. 5.5] (1960:87).

Kluvenheten framkommer här tydligt. Å ena sidan skrivs mörklägg-
ningen in i en nationell tysk diskurs som en utländsk betraktare inte 
ska lägga sig i. Att lyfta på mörkläggningen betraktas här som en tysk 
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angelägenhet – det är tyskarnas eget ansvar att göra upp med sitt mörka 
förflutna. Hänvisningen till Peuckerts framställning av två folklivsforsk-
ningar i Nazityskland, en ”god”, icke nazistisk och en ”ond”, nazistiskt 
influerad förblir här vagt; det framgår inte hur Svensson ställer sig till 
detta. Han överlåter det i stället till läsaren att bilda sig en egen upp-
fattning. Det är dock möjligt att Svensson här håller med Peuckert om 
att det även fanns en icke-nazistisk folklivsforskning i Nazityskland som 
efter kriget hjälpte till att skapa ämnet på nytt och det verkar vara just 
denna folklivsforskning som Svensson vill välkomna. Kanske är det på 
grund av den nya utvecklingen av ämnet efter 1945 som Svensson tycker 
att var ”barmhjärtigt” av Lutz att ”dra ner gardinen” och han önskar att 
denne hade dragit ned ”den med en eftertryckligare smäll”. För att kunna 
skapa en ny tysk folklivsforskning skulle man helst glömma det som hade 
varit under naziperioden. Kanske såg Svensson detta som en god strategi 
för att markera ett avståndstagande gentemot den nazistiskt influerade 
folklivsforskningen? Det bästa var att bara ignorera den: denna forskning 
var så undermålig att den inte ens var värt att nämnas i ämneshistorien. 
Det är ett ganska vanligt sätt för historieskrivning, då besvärliga händelser 
betraktas som en parentes och lämnas därhän. Genom att gå tillbaka till 
en tidigare period innan eller perioden efteråt, ska det skapas en positiv 
kontinutitet i historieskrivningen.

Ett annat exempel för en sådan historisk ”parantes” kan man hitta 
hos etnologen Lotten Gustafssons analyser av framställningen av Tallins 
historia inför turister som besökte staden i början av 2000-talet. Då ute-
lämnades eller nedtonades vanligtvis stadens kommunistiska period och 
i stället handlade berättelserna mycket om Tallin under medeltiden. Det 
kunde tolkas på så sätt att berättarna ville poängtera att platsen hade en 
tradition som sträckte sig mycket längre tillbaka än till den sovjetiska 
ocku pationen. Ockupationstiden blev i denna berättelse till en parentes 
när det gällde platsens identitet. Platsens identitet konstruerades i stället 
genom händelser mycket längre tillbaka än ockupationstiden (Gustafsson 
2002:35). Att utelämna ett mörkt förflutna kan förstås tolkas på olika 
sätt: det kan uppfattas som ett sätt att försöka glömma en tidsperiod med 
mycket ondska och traumatiska upplevelser som ännu inte har bearbetats. 
En annan tolkning kan vara att det är ett avståndstagande mot en mörk 
period i den egna nationens historia – den vill man inte ens nämna vid 
namn och på så sätt ska den inte längre få existera. Förmodligen är det 
också ett sätt för att försöka gå vidare.

Även Gösta Arvastson diskuterar Svenssons uttalande om Lutz’ bok 
och menar att det är ett exempel på hur man vid denna tid inte skulle 
syssla med besvärliga vetenskapshistoriska berättelser utan i stället skulle 
man se framåt. Han menar att den svenska folklivsforskningen vid denna 
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tid gav uttryck för en strävan efter att skapa en ny, modern människa som 
skulle vara resistent mot totalitära ideologier. Samtidigt kritiserar han den 
svenska folklivsforskningen för att även den hade ”ett visst ansvar för hur 
bilden av folket och bondekulturen överlämnades till nazismen under 
trettiotalet”, något som det dock inte har talats om (Arvastson 1988:202).32

Svensson recension kan dessutom ses som ett exempel på hur det i 
Sverige fanns en tystnad om den tyska vetenskapens medansvar för na-
zismen och Förintelsen och om de egna kontakterna till tyska forskare 
under naziperioden. Det var något som man helt enkelt inte talade om 
och det är möjligt att det då också uppfattades som ett uttryck för ett 
avståndstagande mot nazismen. Samtidigt blev det en ouppklarad del 
även i den svenska ämneshistorien, på vilket sätt svenska folklivsforskare 
eventuellt hade stött nazistisk influerad forskning. Orvar Löfgren har i 
samtal med mig förklarat detta bl.a. med att den svenska etnologin från 
1970-talet och framåt var väldigt framstegsorienterad och inte ville se 
tillbaka.33 Enligt honom handlade det dock inte om ett avståndstagande 
till det förflutna av politiska skäl utan i första hand av vetenskapliga skäl. 
De då unga svenska etnologerna ville komma bort ifrån en idealiserad 
bild av jordbrukssamhället som enligt dem hade konstruerats av den äldre 
forskningen. Enligt Löfgren var ämnet präglat av en stark framåtanda vid 
denna tid och många etnologer trodde att ”världen bara skulle bli bättre 
och bättre”, vilket också hängde samman med den svenska välfärdsstatens 
utveckling. Orvar Löfgren menar att denna syn skilde sig från den tyska 
vetenskapen som var mycket mer ”misstänksam” på grund av de ”politiska 
såren”. Denna bild liknar Gösta Arvastsons ovan omnämnda utsaga om 
den svenska folklivsforskningens uppgift att skapa en ny, modern män-
niska som skulle vara resistent mot totalitära ideologier. Detta kan även 
tolkas som om en modern folklivsforskning av hög vetenskaplig kvalitet 
ska kunna utgöra ett säkert skydd mot ett politiskt missbruk.

I slutet av 1940-talet och början av 1950-talet verkade det inte ha funnits 
något utrymme för någon ansvarsfråga för Sveriges del när det gällde det 
svenska samarbetet med Tyskland under naziperioden. Tvärtom – som 
även den nutida forskningen i Sverige lyfter fram – framställdes Sverige 
inom nationella och internationella efterkrigsdiskurser under denna pe-
riod snarare som ett slags vinnare som framgångsrikt hållit sig utanför 
kriget och på så sätt inte blivit indragen i ondskan. Fredsdiskursen fick en 
stark moralisk dimension: ”Kriget blev det i sig onda, freden det i sig goda. 
Genom att välja freden hade Sverige valt det goda” (Johansson 2006:281). 
Historikerna Alf W. Johansson och Johan Östling talar här även om den 
”småstatsrealistiska berättelsen” eller ”det småstatsrealistiska paradigmet” 
 32 Samtal med Gösta Arvastson 7/2 2011.
 33 Samtal med Orvar Löfgren 27/5 2010.
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(Östling 2007:32; Johansson 2006:280). Med det menar de att en vanlig 
berättelse om Sverige under efterkrigstiden var att Sverige bara var ett litet 
land som inte hade haft några andra alternativ än att ge efter för Nazi-
tysklands påtryckningar. Sveriges eftergifter till Nazityskland hade hållit 
landet utanför kriget och bevarat svenskarna från en tysk ockupation. 
På så sätt hade neutralitetspolitiken varit positivt för Sverige. Johansson 
kallar detta även för en ”moralisk absolution” (Johansson 2006:280).34 
Östling, som bl.a. har analyserat svenska berättelser om nazismen och 
andra världskriget, menar att man kan dela in publikationerna i tre faser: 
1943–1945 var nazismen fortfarande ”ett levande hot”, 1945–1947 domi-
nerades av tyskarnas skuld och nazismens historiska rötter, medan man 
1947–1950 diskuterade problemen med det framtida Tyskland och risken 
för nazismens återkomst i kalla krigets farvatten (Östling 2008:79). Men 
ytterligare ett tema var aktuellt under efterkrigsåren: skapandet av ett 
modernt Sverige. Alf W. Johansson konstaterar att Sveriges utrikespolitik 
under krigsåren sällan diskuterades under 1950-talet och man i stället 
var upptagen med att bli ”världens mest moderna nation” (Johansson 
2006:282). Eller som etnologen Jonas Frykman uttrycker det: 

Sveriges neutralitet under andra världskriget blev en viktig källa för iden-
tifikationen. (Inget krig har, för övrigt givit upphov till en så rik nationell 
stereotypisering som detta. Nu förstärktes bilden av den klacksmällande 
tysken, dödligt effektive japanen, adrenalin- och sisubemängde finnen och 
metodiske engelsmannen). Här hemma kom alltså den rationella, lagom och 
balanserade svensken ut som resultat av andras krig. 

 34 Debatten om hur Sveriges förhållande till Nazityskland ska beskrivas pågår fortfarande. 
Ett exempel är diskussionen mellan Alf W. Johansson och Klas Åmark i tidskriften Respons 
1/2014 och 2/2014. Alf W. Johansson kritiserar i Respons 1/2014 att Sveriges förhållande 
till Nazityskland nuförtiden betraktas alltför mycket utifrån nutida perspektiv, där vi 
lägger ett raster på det förflutna utifrån det nutida samhället utan att sätta det förflutna 
in i sin historiska kontext. Detta har lett till att berättelser om Sveriges förhållande till 
Nazityskland skrivs utifrån moraliserande ståndpunkter, där allt som kategoriseras som 
nazistiskt fördöms och allt, som definieras som antinazistiskt, hyllas. En konsekvens är ett 
ensidigt synsätt, där man inte längre kan se komplexiteten i historien. Ett problem är t.ex. 
att dagens unga generation nuförtiden får lära sig i skolan att Sverige ”lade sig platt för 
Nazityskland” och ”att Sverige befolkades av nazister och rasbiologer” (Johansson 2014b, 
se även Johansson 2014a). Klas Åmark svarar på Johanssons kritik och argumenterar för 
att historieforskning också ska skapa en dialog mellan det nutida och det förflutna. Han 
försvarar sig mot kritiken bl.a. med att det inte går att beskriva Sveriges förhållande 
till Nazityskland på ett entydigt sätt; det förekom både ”modiga insatser för att hjälpa 
diktaturens offer” och det genomfördes viktiga humanitära insatser, men det fanns också 
”undfallenhet” och ”kortsiktig egoistisk politik” (Åmark 2014:17). Sverige hade enligt 
Åmark kunnat bjuda på mer motstånd mot Nazitysklands krav och hade bl.a. kunnat 
göra betydligt mer för att hjälpa judiska flyktingar utanför Norden.
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Svenskarna kände också sitt brinnande ansvar att hålla det moderna 
projektets låga brinnande medan andra länder sände sina ungdomar till 
fronterna. [...] Framåtblickandet, tilltron till förnuftets seger, möjligheten till 
en samhälleligt ledd modernisering ökade förvissningen om att här hemma 
fanns reservatet där det bästa Europa hade att erbjuda kunde övervintra. Efter 
fredsslutet stod landet parat att engagera sig i internationellt arbete och att 
tala om för andra länder vilka rationella lösningar som stod att finna på deras 
problem (Frykman 1993:145).

Men kanske var framåtblickandet efter kriget och fokuseringen på fred 
och modernisering ändå viktiga strategier för att skapa ett ett nytt Europa 
efter kriget? Intressant är Frykmans analys av ”den rationella, lagom och 
balanserade svensken […] som resultat av andras krig”. Fastän Sverige 
enligt efterkrigsberättelserna hade hållit sig utanför kriget, hade kriget 
ändå omskapat svenskheten: svensken hade transformerats till en annan, 
han/hon hade blivit ”rationell”, ”lagom” och ”balanserad”. Frykman kon-
trasterar det mot oron under 1930-talet i Sverige, som exempelvis rädsla 
för arbetslöshet, ockupation och krig, parad med politiska motsättningar 
och en ivrig strävan för att bevara svenskheten. Samtidigt blev den om-
skrivna rationaliteten och ”lagomheten” ett sätt att hålla nazismen på 
avstånd. Det hade ju just varit en fanatisk ideologi som lett till katastrofen 
i Europa. Nu gällde det att bygga folkhemmet och det nya Europa på 
rationell grund. Som både Frykman och Johansson poängterar, så blev 
andra världskriget i grund och botten bara en ”parentes” i modernismens 
perspektiv och efter krigsslutet knöts det åter an till de moderna ideal 
som redan hade börjat dyka upp i Sverige under 1930-talet. Men, som 
även Johansson betonar, kan man också i en tillbakablick tolka själva 
den svenska samhällsutvecklingen efter kriget i sig som ett avståndsta-
gande mot nazismen. Så hade t.ex. nazismen byggts på en stark, heroisk, 
”arisk” människa som skulle överleva alla fysiskt svaga människor och 
skapa ett nytt, nazistiskt samhälle. Sverige engagerade sig i stället efter 
kriget i funktionshindrade och utsatta människors behov. ”I inget land i 
världen torde hänsynen till de svaga och eftersatta grupperna i samhället 
i så hög grad format den samhälleliga idealbildningen. I den bemärkelsen 
kan man hävda att Sverige blev världens mest antifascistiska samhälle”, 
menar Johansson (2006:283). Samtidigt som det rådde stor tystnad kring 
Sveriges förhållande till Nazityskland före och under andra världskriget, 
kan man dock även tala om ett avståndstagande mot nazistiska ideal. 
Men föreställningen om Sverige som ett modernt land, som tack vare sin 
neutralitet klarat sig undan kriget, skulle få betydelse för hur de inter-
nationella kontakterna inom folklivsforskningen skulle utvecklas under 
efterkrigstiden. Även efter kriget kände de svenska folklivsforskarna ett 
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stort ansvar för att på nytt sätta igång det internationella samarbetet i Eu-
ropa, vilket skedde bl.a. med en stor internationell kongress i Stockholm 
1951 (se kap. 5.6).

Men tystnaden och avståndstagandet mot nazismen kunde även få 
andra uttryck i efterkrigstidens Sverige. Så har idéhistorikern Sven-Eric 
Liedman visat hur tystnaden om Sveriges roll under andra världskriget 
ingick i en större samhällelig diskurs i 1950-talets Sverige som inte bara 
handlade om att ta avstånd mot nazismen utan även om ett avståndsta-
gande mot allt tyskt: ”Efter andra världskriget, alltså efter det nazistiska 
Tysklands nederlag, ställdes allt som uppfattades som typiskt tyskt vid 
skampålen” (Liedman 2011:172). 

Han menar att 1950-talets motstånd mot det tyska inte bara gällde 
nazistiskt influerad forskning, utan det ledde även till att t.om. ”idéer som 
direkt hade riktats mot naziväldet sköts i bakgrunden bara därför att de 
uppfattades som tyska” (Liedman 2011:172). Tyskhet transformerades nu 
från en tidigare god förebild till något som hade blivit laddat med Förin-
telse och ondska. Undvikandet av allt tyskt kan då tolkas som en strategi 
att upprätthålla en egen nationell självkänsla – genom att exkludera en 
nationell diskurs, som uppfattades som ond och problematisk, skulle egna 
nationella berättelser hållas rena och oförstörda. Kanske var det också ett 
skäl till att omställningen från de tidigare så starkt tyskorienterade svenska 
humanistiska vetenskaperna till anglosaxisk forskning blev ”drastisk”, som 
Liedman beskriver det (2011:172). Liedman berättar i sin bok Hets. En bok 
om skolan hur han och hans studiekamrater i 1950-talets Lund försökte 
att ”återerövra det som inte hade något med nazismen att göra men som 
ändå ansågs intellektuellt obscent efter Hitlertiden” (2011:175). Så kunde 
redan läsningen av tysk litteratur väcker misstänksamhet hos lärare eller 
kamrater. Liedman menar att detta generella avvisande av allt tyskt också 
innebar att ”världen blev helt enkelt färglösare” och vetenskapen förlorade 
en del av sin intellektuella mångfald (2011:174).

Även etnologen Barbro Johnsson diskuterar fördömandet av allt tyskt 
efter andra världskriget och avsaknaden av en uppgörelse med Sveriges 
förhållande till Nazityskland i sin avhandling Tyskar i Kalmartrakten 
(2009). Avhandlingen är ett intressant exempel på hur en svensk forskare 
i mötet med tyskar, som har upplevt andra världskriget och senare kom till 
Sverige som flyktingar och arbetskraftinvandrare, upplever en viss kluven-
het i sina samtal med informanterna. Johnsson har i sin studie intervjuat 
ett antal tyskar, födda under 1920–60-talen i Tyskland och boende i Kal-
marområdet. Hennes äldre informanter berättade för henne om just det 
Liedman påpekar, nämligen hur de diskriminerades i Sverige på grund 
av sin nationella bakgrund. Diskrimineringen gick från glåpord ända till 
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fysiskt våld och det var sällan att någon lärare eller myndighetsperson 
ingrep. Informanterna själva underkommunicerade sin tyska bakgrund 
i det svenska samhället på 1940- och 50-talen, dels för att slippa diskri-
mineringarna och dels för att de själva upplevde en stor skam och skuld 
för nazismens förbrytelser. De tillhörde ”världens då mest hatade folk”, 
som en av Johnssons informanter uttryckte det och de kallades bl.a. för 
”tyskdjävlar”, ”nazister” och ”Hitlerhora” (Johnsson 2009:244). Johns-
son förklarar detta bl.a. med en avsaknad av en uppgörelse med Sveriges 
förhållande till Nazityskland. Här borde man dock tillägga att vid den 
tid, som dessa informanter kom till Sverige, nämligen 1940- och 50-talen, 
saknades också den tyska uppgörelsen med nazismens förbrytelser som 
påbörjades först på allvar under 1980-talet i Tyskland. Johnsson nämner 
hur hon och några av hennes informanter diskuterade Sveriges medansvar 
för nazismens spridning och hur hon då intog en försvarsställning för 
Sveriges del – men hur hon samtidigt kände sig kluven till detta.  

Tystnad och avståndstagande mot allt tyskt var några vanliga diskurser 
i efterkrigstidens Sverige och en möjlig förklaring är att en uppgörelse av 
Sveriges kontakter med Nazityskland ännu inte hade påbörjats. Dessa 
diskurser influerade även det svensk-tyska samarbetet inom folklivsforsk-
ningen. Det talades inte gärna om de tyska folklivsforskarnas inbland-
ning i naziregimens politik. Samtidigt påverkades de svenska forskarna 
av föreställningar om att deras tyska samarbetspartner själva hade varit 
offer för naziregimens politik eftersom flera av dem hamnade i svårigheter 
under 1930-talets andra hälft. Man skulle kunna beskriva det som ett slags 
vetenskapspolitisk dimma som många aktörer inom folklivsforskningen 
befann sig under de första efterkrigsåren, då man inte visste mycket om de 
tyska kollegornas inblandning i nazismen, inte gärna talade om detta och 
helst ville fortsätta med gamla vänskaper som man hade haft sedan tiden 
före kriget. Det gjorde det å ena sidan möjligt att fortsätta samarbetet med 
Tyskland även efter krigsslutet, å andra sidan ledde det till att ansvars- och 
skuldfrågor inte utreddes förrän många år senare.

Men hur hanterade den tyska folklivsforskningen ansvars- och skuld-
frågan efter krigsslutet när den efter kriget hade fått rykte om sig att 
ha gått naziregimens ärenden och bidragit till nazismens spridning? Fick 
ämnet finnas kvar vid tyska universitet eller lades det ned? Hur hanterade 
tyska forskare det egna ämnets inblandning i nazismen? 
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5.5 Ett ämne återuppstår

Ändå tyckte vi att vårt arbetsfält [Volkskunde] 1945 var ett fält med bara ruiner 
(ein Trümmerfeld).35

När de nazistiskt influerade forskarna efter 
krigsslutet (åtminstone tillfälligt) var borta 
från scenen, blev det dags för nya aktörer 
att träda fram. Flera av dem hade förföljts 
av nazisterna och blivit av med sina an-
ställningar under 1930-talet. En av dem 
var Will-Erich Peuckert (1895–1969). Han 
hade studerat historia, germanistik och 
folklivsforskning i Breslau. Han blev senare 
docent för folklivsforskning i Breslau men 
1935 avskedad från detta universitet efter-
som han av naziregimen kategoriserades 
som politiskt opolitlig, bl.a. på grund av 
sin närhet till socialdemokratin (Schmoll 
2009:203). Men det var också hans veten-
skapliga arbeten som gick stick i stäv mot 
nazistisk ideologi (Müller 2007:151–152). 
Efter kriget blev han professor i folklivs-
forskning vid Göttingens universitet. 

Peuckert hade kontakt med flera skandinaviska forskare, bl.a. med 
Sigurd Erixon. Hösten 1953 sände Erixon en enkät till många europeiska 
kollegor med frågor om etnologiämnets aktuella situation vid de olika 
europeiska lärosätena. Tanken var att göra en kartläggning av ämnets 
situation för att bättre kunna koordinera det internationella samarbetet. 
Erixons frågelista till universiteten handlade bl.a. om ämnet existerade 
som ett oberoende ämne eller om det var underordnat andra discipliner, 
hur många professorer, docenter, lektorer och andra lärare och forskare 
som fanns, vilken forskningsinriktning som bedrevs, om folkloristik be-
drevs som ett självständigt ämne eller om det var underordnat etnologin 
(Erixon brukade använda beteckningen ethnology, ett namn som han 
redan myntat före kriget). I Laos 1955 publicerade Erixon resultaten från 
lägesrapporterna (Erixon 1955:108–144). Medan dessa presenteras kortfat-
tat i tabellform, är de skriftliga rapporterna, som Erixon fick in, desto 
intressantare läsning. Här tog flera av Erixons kollegor chansen att också 
ge en mer ingående beskrivning av ämnet och dess öde under de senaste 

 35 Will-Erich Peuckert till [Sigurd Erixon], förmodligen 1953: ”Bericht über die ethnolo-
gische Forschung in Deutschland.” NM, X, vol. 8:77.

Will-Erich Peuckert, Kassel 1947. Nieder-
sächsische Staats- und Universitätsbibli-
othek Göttingen.
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åren. En av dem, som lämnade en mer ingående rapport, är Will-Erich 
Peuckert. Peuckert spelade en betydelsefull roll i hur etnologiämnet 
tolkades i efterkrigstidens Tyskland och hans framställning influerade 
även hans utländska kollegors syn på ämnets roll i Nazityskland under 
efterkrigstiden. Därför ska denna rapport till Erixon stå i fokus på de 
kommande sidorna. 

Peuckert betonar i sin skrivelse att en rapport om den tyska folklivs-
forskningen under de senaste två årtionden ”nödvändigtvis” måste ”visa 
upp ett janusansikte” (ein zwiegesichtiges Antlitz zeigen).36 Peuckert talar 
om två olika folklivsforskningar i Nazityskland. I förgrunden stod den 
folklivsforskningen som ”mer eller mindre” influerats av NSDAP. Denna 
folklivsforskning vände sig mot allt judiskt, mot frimureri med tillhö-
rande folktro och senare även ”kristet färgade problem”. Samtidigt var det 
inom denna inriktning önskvärt att följa vissa tendenser, som exempelvis 
germanernas kulturella framgångar och betydelsen av rasproblematiken. 
Med dessa intressen hängde även symbol- och bildforskningen samman. 
Peuckert nämnde här att bl.a. Eugen Fehrle i Heidelberg hade engage-
rat sig i denna fråga. Han resumerade att det ingår i diktaturer att göra 
önskade vetenskapliga resultat politiskt användbara. Men Peuckert skiljer 
samtidigt dessa tendenser ytterligare från ett fenomen som han bedömde 
som ännu värre: folklivsforskningen som en politisk vetenskap som han 
ansåg att det ”tack och lov” förekom väldigt sällan och för det mesta från 
sådana håll ”som inte kunde tas på allvar” (zumeist von weniger ernstzu-
nehmender Seite). Men en konsekvens av dessa forskningsintressen blev att 
de ledande politikerna och forskarna avvisade forskning om de borgerliga 
och proletariska grupperna i samhället – något som han själv arbetade 
med. Så hade Peuckert 1931 publicerat Volkskunde des Proletariats som 
nazisterna brände på bål. Men Peuckert lyfter även fram i sin rapport 
att det ”seriösa arbetet” (die ernsthafte Arbeit) ändå fortsatte, trots denna 
deprimerande bild:

Vi får framför allt tacka John Meier att Förbundet för de tyska föreningarna 
för folklivsforskning förblev politiskt rent, och han har hållit sin skyddande 
hand över några hotade projekt. Man kan tacka förbundet och speciellt honom 
[Meier] för att det gavs ut en, så långt det var möjligt, ”ren” folklivsforskning i 
form av serien ”tysk folkkultur”; han fortsatte Folkvisearkivets publikationer, [.]37 

 36 Will-Erich Peuckert till [Sigurd Erixon], förmodligen 1953: ”Bericht über die ethnolo-
gische Forschung in Deutschland.” NM, X, vol. 8:77.

 37 Ibid. Tyskt orig: ”Es ist vor allem John Meier zu verdanken, daβ der Verband der Vereine 
für Volkskunde politisch sauber blieb und er hat über manche bedrohte Sache schirmend 
seine Hand gehalten. Dem Verbande und damit vor allen Dingen ihm ist es zu verdanken, 
daβ eine nach Möglichkeit ‘stubenreine’ deutsche Volkskunde, die Reihe ”Deutsches 
Volkstum” erschien; er führte das Volksliederwerk weiter[.]”
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Som ytterligare exempel på den ”rena folklivsforskningen” nämner Peuck-
ert bl.a. Hanns Bächthold-Stäublis Handwörterbuch des Aberglaubens 
(Ordbok över folktron), arbetet vid ”atlas” (ADV) och sin egen teori om 
olika samhällsklasser och deras kulturella uttryck (Kulturschichtentheorie). 
Peuckert summerar: 

I grund och botten har dessa tolv år [naziperioden] inte varit några döda 
år, bara att de avgörande sakerna skedde i bakgrunden i det fördolda. Ändå 
tyckte vi att vårt arbetsfält 1945 var ett fält med bara ruiner. Det berodde på 
att mycket av det viktiga, som hade hänt, fortfarande fanns i det fördolda, 
och det berodde också på att vår kontakt med forskningen utanför Tyskland 
hade upphört sedan minst sex år tillbaka. Jag var 1948 som en av de första 
ute och i Schweiz, men ännu mer i Sverige kände jag mig som en student 
under första terminen, så mycket hade gjorts som vi inte kände till, och vi 
behövde ungefär två år i Göttingen, innan vi hade hunnit ikapp. Men rent 
allmänt förstod man inte ännu hur långt tillbaka vi hade hamnat; [Herbert] 
Freudenthal höll på folklivsforskarnas möte 1950 i Wolfenbüttel ett föredrag 
som slutade med att det inte hade hänt något viktigt sedan 1933 och att vi 
utan problem kunde fortsätta där vi hade slutat 1933.38 

Peuckert poängterar att man visserligen redan 1933 hade nya ansatser i 
forskningen, som t.ex. sociologiska och psykologiska perspektiv, studier 
om proletariatet och 1942 Malinowskis funktionalistiska metod, men att 
dessa ansatser inte vidareutvecklades efter 1933.

Peuckerts rapport är intressant eftersom den är ett exempel på hur fors-
kare försökte ”städa upp” i den tyska folklivsforskningen efter 1945 och 
hur de försökte skilja den ”goda”, icke-nazistiskt belastade forskningen 
från den ”onda”, den nazistiskt influerade. Det handlade om personer, 
teorier och metoder. Peuckert representerar här en vid den tiden vanlig 
uppfattning att det hade funnits två olika kategorier av folklivsforskning 
under nazitiden: en ”objektiv”, av nazismen opåverkad forskning och en 
politiskt belastad, nazistisk forskning. För att kunna återuppbygga ämnet, 

 38 Ibid. Tyskt orig: ”Im Grunde sind die zwölf Jahre keine toten gewesen, nur daβ die 
entscheidenden Dinge im Hintergrunde im Verborgenen gediehen. Trotzdem erschien 
uns 1945 unser Arbeitsfeld als ein Trümmerfeld. Das lag einmal daran, daβ vieles von dem, 
was an Wichtigem geschehen war, noch im Verborgenen steckte, und es lag andrerseits 
daran, daβ unser Kontakt mit der auβerdeutschen Forschung seit mindestens sechs Jahren 
abgerissen war. Ich war als einer der ersten 1948 drauβen, und in der Schweiz, aber noch 
mehr in Schweden kam ich mir wie ein Student im ersten Semester vor, so vieles war getan 
worden, von dem wir alle nichts wuβten, und wir haben in Göttingen etwa zwei Jahre ge-
braucht, ehe wir den Anschluss gewannen. Im allgemeinen aber begriff man noch nicht, 
wie weit zurück wir geblieben waren; Freudenthal hielt auf der Niederdeutschen Volks-
tagung 1950 einen Vortrag, der damit schloβ: es sei seit 1933 nichts Wichtiges geschehen 
und wir durften mit unserer Arbeit getrost dort fortfahren, wo wir 1933 aufgehört hatten.”
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krävdes att lyfta fram den förstnämnda forskningen och de personer som 
hade hållit på med den.

Peuckerts rapport visar hur de tyska forskarna hade en känsla av att de 
låg efter och måste hinna i kapp den internationella forskningen. Efter-
som den av Peuckert beskrivna ”goda” forskningen hade förtryckts i tolv 
år och bara kunnat genomföras i det fördolda, hade den inte kunnat 
utvecklas lika väl som vetenskapen i andra länder. Sverige lyfts särskilt 
fram som ett land med framsteg. I sin skrivelse nämner Peuckert bl.a. 
den svenska användningen av sociologiska metoder, von Sydows psyko-
logiska frågeställningar och hans associationslära samt Albert Eskeröds 
dominantteori som goda exempel för ämnesutveckling.

Peuckerts framställningar speglar dessutom den dåtida debatten om 
den tyska folklivsforskningens legitimitet. Efter 1945 började diskussioner 
om huruvida folklivsforskningen skulle behållas som universitetsämne i 
Tyskland eller inte. Här det var bl.a. sociologen Heinz Maus som ifråga-
satte ämnets existensberättigande. Han tvivlade på ämnets vetenskaplig-
het och argumenterade för att många av disciplinens forskningsfält lika 
bra kunde behandlas av andra discipliner, som t.ex. inom bebyggelsehis-
toria, litteratur-, musik- och religionshistoria (Maus 1946:349–359). Maus 
kritiserade att folklivsforskningen alltid hade varit osäker på sig själv, sin 
egen situation och sin relation till det industrialiserade samhället. Enligt 
Maus var det inte så att nazismen hade instrumentaliserat folklivsforsk-
ningen för sin politik, utan det var ämnets inre karaktär som gjorde den 
användbar till en ideologisering. Det sistnämnda skulle också Hermann 
Bausinger diskutera på 1960-talet (Bausinger 1965). Maus menade att 
folklivsforskningen hade spelat upp en folkloristisk romantiserad bild av 
bondesamhället, medan det hade pågått något helt annat bakom kulis-
serna. Han tvivlade på att folklivsforskningen skulle kunna anpassa sig till 
de samtida samhälleliga förhållandena och på så sätt skulle det förmod-
ligen vara bättre att ämnet upplöstes och att dess forskningsfält i stället 
ingick i andra vetenskapliga discipliner (Maus 1946:351–357). Många 
folklivsforskare uppfattade Maus’ kritik som ett krav på en nedläggning av 
disciplinen. Men etnologerna James Dow och Hannjost Lixfeld menade 
1994 att Maus inte förordade en nedläggning av ämnet vid denna tid, utan 
att detta snarare var en uppmuntran till att försöka befria disciplinen från 
närheten till nazistisk ideologi, när Maus föreslog att dela upp Volkskunde 
i två större forskningsområden, social historia och nutidshistoria. Maus 
ansåg att Volkskunde ändå kunde fylla en viktig uppgift i samhället, ge-
nom att undersöka historia ”underifrån” (Dow/Lixfeld 1994:346). Enligt 
Friedemann Schmoll ledde Maus’ skarpa kritik till att folklivsforskarna 
slöt sig mer samman efter krigsslutet och att de försökte övervinna inre 
splittringar (Schmoll 2009:203). Det var just denna kritik som Will-Erich 
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Peuckert svarade på i sin rapport till Erixon 1953. Peuckert diskuterade 
frågan även på ett liknande sätt som i rapporten redan 1948 i en artikel om 
folklivsforskningens situation i Tyskland (Peuckert 1948:130–135).

I Peuckerts rapport lyfts John Meier fram som ett gott föredöme och 
som en person som har lyckats hålla nazismen på avstånd i de organi-
sationer som han var ansvarig för. Även detta är ett exempel på hur en 
”god” historieskrivning ska skapas genom att positionera vissa personer 
och organisationer som ”rena”och obelastade med nazismen. Meier blir 
här en symbol för den ”goda” forskningen som man nu vill knyta an till. 
John Meier tillhörde också de folklivsforskare som efter krigsslutet byggde 
upp ämnet på nytt (Schmoll 2009:200ff.). Medan Meier under de första 
årtiondena efter kriget berömdes för sin kritiska hållning mot nazismen 
och sina skickliga förhandlingar med naziregimen som lät honom behålla 
folkvisearkivet i Freiburg, har han i den senaste forskningen också kriti-
serats för att ha anpassat sig för mycket till naziregimens krav och för att 
efter kriget inte ha ifrågasatt naziregimens utnyttjande av ämnet (Schmoll 
2009; Kaschuba 2006:79–80; Dow/Lixfeld 1994:343–345; Oesterle 1991; 
Oesterle 1987). Denna diskussion visar hur de diskursiva förutsättning-
arna för vetenskapshistoriska berättelser förändras utifrån en förändrad 
samtid: den nutida kritiken mot Meier ger uttryck för nya perspektiv på 
nazismen. Medan ansvaret för nazismens förbrytelser under efterkrigsti-
den i första hand lades på ledande politiker, ledande organisationer och 
deras medlemmar, betraktas nazismen idag som ett fenomen som har 
vuxit fram genom komplexa samhällskontexter, som t.ex. ekonomiska 
kriser, hög arbetslöshet, tron på auktoriteter och på rasbiologin som en 
väg till ett modernt samhälle (se bl.a. Aly 2011 och 2008; Wehler 2008; 
Bauer 2008; Fischer/Lorenz 2007). I de flesta av dagens studier förklaras 
nazismen som något som många människor har bidragit till att sprida, 
ofta även omedvetet som t.ex. genom språket (se bl.a. Schlosser 2013; 
Almgren 2005 och 2001). Dessa nya perspektiv leder också till att olika 
aktörers ageranden under naziperioden omtolkas utifrån en förändrad 
samtid. Utifrån dessa nya perspektiv ses ageranden av personer som t.ex. 
John Meier inte enbart i positiva dager, utan hans dåtida agerande utsätts 
nu även för kritik. 

5.6 Internationellt samarbete som en  
nystart och en legitimering

Vad hände med det internationella samarbetet som påbörjats före kriget? 
Vad hände med IAEEF som fick ställa in sina aktiviteter efter krigsutbrot-
tet? IAEEF återupplivades aldrig, men fick senare en efterföljare i CIAP 
(Rogan 2013a). Den av IAEEF planerade kongressen i Stockholm 1940 
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fick ställas in p.g.a. krigsutbrottet. Men de svenska folklivsforskarna hade 
inte gett upp planerna på en internationell etnologkongress. Som ett av 
få länder i Europa, som inte hade förstörts av kriget, kände de svenska 
forskarna ett ansvar för att på nytt sätta igång det internationella samar-
betet inom ämnet. Därför återupplivade de idén om en internationell 
kongress för folklivsforskare. Denna kongress organiserades i samarbete 
med Nordiska museet 1951, och i museets tjänstearkiv och Albert Eske-
röds samling finns ett rikt material om den. 

I detta kapitel ska texter från den internationella etnolog- och folklo-
ristkongressen 1951 (i det följande förkortad med ”etnologkongressen”) 
analyseras för att belysa föreställningar om vetenskap och politik i skuggan 
av nazismen i ett internationellt sammanhang under efterkrigstiden och i 
kalla krigets Europa. För att ge en inblick i en förändrad diskursordning 
inom vetenskapen efter kriget, studeras i detta avsnitt korrespondens och 
protokoll från de förberedande mötena och rapporter och publicerade 
föredrag från några av kongressdeltagarna. Dessa texter kan ge en inblick i 
hur organisatörerna vid Nordiska museet och de deltagande forskarna re-
sonerade kring det internationella samarbetet mellan Väst- och Östeuropa 
efter krigsslutet och den kan också ge exempel på hur en internationell 
plattform användes för att transformera vetenskaplig kunskap för att få 
den att passa in i en förändrad värld efter krigsslutet. 

During the last few years ethnologists and folklorists have felt a growing 
need of reviving the contacts which existed before the last war and had been 
manifested in various organizations for international collaboration. Already 
before the war Swedish ethnologists were planning an international congress 
and an invitation was issued in 1938 to such a congress in Stockholm in 1940. 
The war broke off this work. […] After a war which in a most cruel way has 
interfered with the life of peoples and has spoiled so much scientific work, 
the need of renewed and deepened folk life research is really very great. At the 
same time the demand for support, cooperation and new contacts is growing 
every day. Therefore, Swedish ethnologists are very happy to act as hosts for 
this congress, and are thankfully conscious of the fact that Sweden was one 
of the few countries in Europe – and the only one in Scandinavia – saved 
from the direct sufferings of the war.39

Så lydde inledningstexten till programmet för den internationella etnolog- 
och folkloristkongressen i Stockholm 1951. Den stora kongressen med 228 
deltagare från sammanlagt 19 olika länder betydde för många deltagare att 
de fick återse varandra för första gången sedan krigsutbrottet och att de 
också fick träffa nya kollegor inom sitt ämne. Kongressen organiserades 
 39 International Congress of European and Western Ethnology 1951, program. NM, X, vol. 

8:75.
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av Nordiska museet i samarbete med Institutet för folklivsforskning, med 
CIAP och med föreningen Svenska etnologer och finansierades med stöd 
av statliga medel, medel från UNESCO via CIAP och Svenska Institutet 
(Eskeröd 1952:114). 

I den förberedande komittén för etnologkongressen satt Gösta Berg, 
Åke Campbell, Sverker Ek, Albert Eskeröd, Andreas Lindblom, Sigfrid 
Svensson och Dag Strömbäck.40 Ordförande för den svenska förberedelse-
komittén var Sigurd Erixon och generalsekreterare var Albert Eskeröd. 
Det var Eskeröd som skötte korrespondensen och planerade den största 
delen av de praktiska arrangemangen.

 40 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska sektionen av CIAP på In-
stitutionen för folklivsforskning 6/9 1950. ”Protokoll förda vid diverse sammanträden 
beträffande Etnologkongressen 1951”, NM, Etno 51.

  Sverker Ek (1887–1981): svensk professor i litteraturvetenskap. 1922–1932 medlem i 
Västsvenska folkminnesföreningens styrelse; 1926–1947 vice ordförande i Institutet för 
folkminnesforskning vid Göteborgs högskola.

International Congress of European and Western Ethnology i Stockholm 1951. Delta-
garna på trappan utanför Nordiska museet. Foto: General Foto Stockholm, Nordiska 
museets bildarkiv. 
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En av kongressens dagar var förlagd 
till Uppsala universitet, där deltagarna 
inte bara fick möta folklivsforskare utan 
även besökte staden och Gamla Uppsala. 
Kongressen avslutades med en tre dagar 
lång exkursion till Hälsingland och Da-
larna, då deltagarna fick lära känna ”old 
local peasant culture, forest dairy villages”, 
olika museer och friluftsmuseer (Eskeröd 
1952:114). Ungefär 70 av deltagarna var 
med på utflykten till Dalarna. Intres-
serade deltagare kunde därutöver stanna 
till på sin hemresa till ”kontinenten” och 
besöka Lund och ”study old folklife” i 
Skåne under ledning av Sigfrid Svensson 
(Eskeröd 1952:114). Ungefär 20 deltagare tog denna chans. Kongressen 
hade en uttalad officiell prägel, vilket också betonades genom att den 
ägde rum under beskydd av kung Gustaf VI Adolf, utrikesministern och 
utbildningsministern. Kommittén hade enats om att följande åtta teman 
skulle dominera kongressen: 

1. The individual and his environment on the traditional stage.
2. Monographs of different social groups.
3. Ethnological and folkloristic atlases.
4. The position of ethnology among social sciences.
5. Problems of ethnological terminology.
6. The museums and ethnology.
7. Reports on the present position of ethnology in different countries.
8. Publications and international co-operation (Eskeröd 1952:112).

Utöver dessa teman var det dock fritt för deltagarna att välja vad de ville 
presentera. Programmet visar på en enorm mångfald bland de presente-
rade föredragen. Så fanns det utöver de föreslagna teman bl.a. föredrag 
om julgranen i Norge (Lily Weiser-All), skidor och skridskoåkning (Gösta 
Berg), plogforskning (bl.a. Branimir Bratanić, Ragnar Jirlow), folktro 
(Oskar Loorits) och klädforskning (Nieves de Hoyos Sancho, Giovanna 
Dompé) (Eskeröd 1952:112–113). Detta breda spektrum av teman ger in-
trycket av att det verkar ha varit viktigare för arrangörerna att samla alla än 
att följa en bestämd linje med kongressen. Men arrangörernas teman visar 
samtidigt att det fanns en strävan att organisera ämnet på ett bättre sätt 
och att skapa gemensamma nämnare, bl.a. när det gällde teorier, metoder 
och terminologier. Kongressens program visar dessutom hur engelskan 
nu började ta över som internationellt vetenskapsspråk efter tyskan. Detta 

Albert Eskeröd (vänster) och Sigfrid Svens-
son (höger) på Nordiska etnolog- och 
folkloristkongressen i Oslo, augusti 1946. 
Folklivsarkivet i Lund.
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kommenterade Louise Thompson som deltog i kongressen tillsammans 
med sin make Stith Thompson: ”The congress is held in three languages, 
with English given preferences; next French, then German” (Thompson 
1996:285). Tyskan nämns här på tredje plats. Av programmet framgår att 
de flesta föredragen hölls på engelska, medan ungefär en tredjedel hölls 
på tyska och några på franska. De flesta av de svenska folklivsforskarna 
talade engelska i sina föredrag, förutom Gösta Berg och Sigfrid Svensson 
som talade tyska (Eskeröd 1952:112–113; Erixon, red. 1956). 

Vem fick delta i kongressen, vem bjöds in? Av material i Nordiska 
museets arkiv framgår att kommitténs medlemmar inte var eniga om 
vilka personer som skulle bjudas in och hur man skulle göra urvalet. Det 
var viktigt att bjuda in de ”rätta” personerna och framför allt var det 
viktigt att undvika att bjuda in ”fel” personer. Så uttryckte t.ex. Sigfrid 
Svensson oro i ett brev till kollegan Gösta Berg i maj 1951 för att man av 
misstag kunde bjuda in ”blamerade nazistforskare”: 

Jag hade innan jag reste ett samtal med Mats [Rehnberg] om vikten av att inga 
blamerade nazistforskare kom med på kongressen. Jag liksom flera arbetar 
här för ett aktivt kultursamarbete med det nya Tyskland, men vi vill inte 
på något sätt ha nazistiskt samröre… Efter Tjeckoslovakiens ”erövring” är 
jag visserligen också numera starkt anti-ryskt inställd, men därav ges ingen 
anledning att glömma Hitler och hans kumpaner” (Sigfrid Svensson till Gösta 
Berg 21/5 1951, cit. efter Hermansson 2001:169).

För att skapa nya internationella samarbeten var det viktigt att hålla nazis-
men på säkert avstånd. Svenssons uttalande är ett exempel på hur diskurs-
ordningen i Europa hade förändrats efter kriget. Nu (1951) var det viktigt 
att skapa ”ett aktivt nytt kultursamarbete” med det ”nya Tyskland”, vilket 
ger uttryck för ett brott med det förflutna. Det internationella samarbetet 
skulle startas på nytt med nya människor som inte hade ett nazistiskt 
förflutet. Samtidigt poängterar Svensson sitt avståndstagande till Sovjet-
regimen när han beskriver sig som ”anti-ryskt inställd”. Den här uttalade 
strategin liknar den som svenska folklivsforskare praktiserade före kriget, 
nämligen att försöka skapa det som de uppfattade som en god vetenskap 
genom att plocka in ”de rätta personerna” i det internationella samarbe-
tet. En ideologiskt infiltrerad vetenskap skulle på så sätt undvikas. Det 
framgår dock inte tydligt, vad Svensson menar med ”det nya Tyskland”: 
är det Väst- eller Östtyskland eller bådadera? Han hade kontakter med 
forskare i båda Tyskland. Eftersom kongressen gick under beteckningen 
European and Western Ethnology, kan man dra slutsatsen att Svensson 
här syftade på den västtyska folklivsforskningen. 

De här genomgångna protokollen från mötena av den förberedande 
kommittén och den genomgångna korrespondensen visar dock inte på 
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några diskussioner om ”blamerade nazistforskare”. Men sådana samtal 
kan förstås ha förts muntligt och hamnade kanske inte i några brev eller 
protokoll. Enligt protokollen och breven handlade diskussionerna i första 
hand om vilka forskare som skulle bjudas in och vilka som skulle erbjudas 
ekonomiskt stöd. Här fick flera tyska kollegor ekonomisk hjälp för att 
kunna komma till Stockholm. Medlemmarna i kommittén diskuterade 
också huruvida forskare från Östeuropa skulle bjudas in till kongressen. 
Så skrevs det i protokollet från mötet den 12/1 1951:

Det särskilda problemet med deltagande från vetenskapsmän inom det öst-
europeiska blocket väckte diskussion. De närvarandes mening var, att inga 
politiska gränser fick gälla för inbjudan till kongressen, men i denna fråga 
anmälde Sigurd Erixon en tveksam inställning i fråga om Sovjet. Det beslöts 
att genom Gösta Berg undersöka UD:s uppfattning i denna fråga.41

Den 22/1 1951 rapporterades det i protokollet angående denna fråga: ”UD 
kunde enligt utrikesrådet Dahlman åtaga sig att sondera sättet att nå 
kända vetenskapsmän i de av SSUR kontrollerade staterna i Östeuropa.”42 
Kommitténs splittring i denna fråga blev dock tydlig i ett brev från Mats 
Rehnberg till Sigurd Erixon den 13/4 1951. Där skrev Rehnberg att Dag 
Strömbäck ”framförde åter sitt önskemål att inga meddelanden tillställdes 
kulturministerierna bakom järnridån”.43 Kanske handlade frågan om om 
man skulle acceptera att nå östeuropeiska vetenskapsmän via politiska 
myndigheter? Idealet har uttryckts tydligt i citatet ovan, nämligen ”att 
inga politiska gränser fick gälla för inbjudan till kongressen”. Förmodligen 
handlade Erixons tveksamma inställning dels om oviljan att blanda in 
politiker i vetenskapliga angelägenheter och dels kan det ha handlat om 
att Erixon var rädd för att hans östeuropeiska kollegor kunde hamna i 
svårigheter i fall att man inte gick den officiella vägen via myndigheter. 
Kommitténs protokoll visar att man försökte bjuda in forskare från Ryss-
land, Tjeckoslovakien, Rumänien, Ungern och Bulgarien och tog kontakt 
via deras diplomatiska beskickningar, men att dessa personer inte deltog i 
kongressen.44 Man försökte även bjuda in forskare från DDR, som Adolf 
Spamer. Denne var dock sjuk och ville i stället skicka sin kollega Inge-

 41 Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för etnologkongressen 1951 på Insti-
tutet för folklivsforskning 12/1 1951. ”Protokoll förda vid diverse sammanträden beträf-
fande Etnologkongressen 1951”, NM, Etno 51.

 42 Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet inom Svenska organisationskom-
mittén för etnologkongressen 1951 på Institutet för folklivsforskning 22/1 1951. ”Protokoll 
förda vid diverse sammanträden beträffande Etnologkongressen 1951”, NM, Etno 51.

 43 Mats Rehnberg till Sigurd Erixon 13/4 1951. ”Protokoll förda vid diverse sammanträden 
beträffande Etnologkongressen 1951”, NM, Etno 51.

 44 [Albert] Eskeröd till E. Foundoukidis [då CIAP:s generalsekreterare] 12/5 1951. Korrespon-
dens Etnologkongressen 1951, A–F. NM, Etno 1951.
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borg Weber-Kellermann som vid den tiden var verksam i Östberlin.45 
Weber-Kellermann svarade Eskeröd att hon gärna skulle vilja delta, men 
att hon inte hade några ekonomiska möjligheter och att det skulle bli 
svårt att få utresetillstånd från myndigheterna. Hon bad om rabatt för 
medlemsavgiften: 

Snälla, var inte arg över min fråga – förmodligen kan Ni knappast föreställa Er, 
vilken upplevelse av vetenskaplig och mänsklig art ett besök av denna kongress 
skulle betyda för personer som mig i vår ingalunda ”splendid” isolation.46

Weber-Kellermann tackade dock senare nej av ekonomiska skäl. Men det 
är inte säkert att detta verkligen var hennes skäl. En professsor emeritus i 
etnologi, verksam i DDR fram till 1990, berättade i samtal med mig att det 
var vanligt att forskare, som inte fick utresetillstånd till en internationell 
konferens, fick konkreta direktiv om vad de skulle svara, när de tackade 
nej. Myndigheterna tvingade dem ofta att ljuga. Först efter murens fall 
kunde han själv förklara sanningen för sina skandinaviska och västtyska 
kollegor, varför han inte fick komma till vissa internationella konferenser. 

Wolfgang Steinitz, verksam som professor i finsk-ugriska språk och i 
folklivsforskning vid Deutsche Akademie der Wissenschaften (DAW) i 
Östberlin, kritiserade etnologkongressen för att man inte hade bjudit in 
forskare från Östeuropa (Schmoll 2009:28). När han 1955 inte heller fick 
resa till den internationella kongressen i Arnhem i Holland (dit han hade 
blivit inbjuden, men inte fick inresevisum), lät han där läsa upp ett brev, 
i vilket han poängterade att han antog det som ”självklart” att ingen folk-
livsforskare i de ”så kallade ’västliga länder’ trodde att man kunde bedriva 
europeisk folklivsforskning utan de så kallade ’östliga länder’, dvs. Polen, 
Tjeckoslovakien, Ungern, Rumänien, Bulgarien och Sovjetunionen” 
(Schmoll 2010:419). Friedemann Schmoll menar att den politiska sys-
temkonkurrensen vid denna tid blev reproducerad även som vetenskaplig 
systemkonkurrens. Fastän forskarna vid internationella kongresser i Stock-
holm 1951 och i Arnhem 1955 ofta talade om europeisk etnologi som en ny 
ämnesbeteckning, gällde denna i första hand en västerländsk vetenskaplig 
gemenskap som strikt begränsades österut (Schmoll 2010:419). Men mina 
arkivstudier av förberedelserna inför etnologkongressen i Stockholm 1951 

 45 Ingeborg Weber-Kellermann (1918–1993): tysk folklivsforskare, har varit student för bl.a. 
Adolf Spamer. 1946–1959 vetenskaplig medarbetare och till 1960 vice direktör vid Institut 
für deutsche Volkskunde vid Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin (DAW). 
1968–1985 professor i Europeisk etnologi vid Marburgs universitet. 

 46 Ingeborg Weber-Kellermann till Albert Eskeröd 6/7 1951. Korrespondens Etnologkon-
gressen 1951, O–Ö. NM, Etno 1951. Tyskt orig: ”Seien Sie bitte nicht ungehalten über 
ein solches Ansinnen – wahrscheinlich können Sie kaum ermessen, was für ein Erlebnis 
fachlicher und menschlicher Art der Besuch dieses Kongresses für Leute wie mich in 
unserer keineswegs ’splendid’ isolation bedeuten würde.”
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visar att den förberedande komittén faktiskt försökte bjuda in forskare 
från Östeuropa. Samtidigt fanns det en tveksamhet och ovilja att bjuda in 
dem via politiska instanser – man föredrog att kontakta dem direkt, men 
man var samtidigt medveten om att detta kunde innebära vissa risker för 
dem. Det kanske var denna osäkerhet som ledde till att kommittén slut-
ligen höll kongressen helt utan östeuropeiska forskare. Det skulle dröja 
ända in på 1960-talet tills öst–väst-avgränsningarna inom ämnet mins-
kade. Men då blev det i stället svårare för de östeuropeiska forskarna att få 
utresetillstånd i samband med de ökade politiska öst–väst-spänningarna.

Men tillbaka till Sigfrid Svenssons skrivelse till Gösta Berg i maj 1951 
och hans oro för att kommittén skulle kunna bjuda in ”blamerade nazist-
forskare” till etnologkongressen i Stockholm. Hur blev det på kongressen? 
Deltog några ”nazistforskare”? Och hur gjorde man skillnad mellan dem 
och andra forskare?

Kongressrapporterna visar en del nya tyska namn vid sidan av flera 
forskare som redan hade gjort karriär i Nazityskland (Eskeröd 1952; Er-
ixon, red. 1956). Men en titt i programmet uppenbarar att strävan att hålla 
nazisterna borta från kongressen misslyckades. Så inbjöds t.ex. Richard 
Wolfram (Wien), Eugen Fehrle (Heidelberg), Bruno Schier (Münster) 
och Wilhelm Peβler (Hannover) som alla 
hade varit aktiva nazister före krigsslutet. 
Det finns dessutom exempel på forskarpre-
sentationer vid kongressen som byggde på 
material som hade samlats in med stöd av 
nazistiska organisationer, som exempelvis 
SS-Ahnenerbe. 

Ett exempel på en forskare som gjorde 
karriär i Nazityskland är Eugen Fehrle från 
universitetet i Heidelberg. Han bjöds in men 
kunde inte delta.47 Fehrle begeistrade sig 
enligt egen utsaga redan långt före 1933 för 
fascism, blev medlem i NSDAP 1931, i SA 
1933 och SS 1939. Inför Heidelbergs univer-
sitetsledning beskrev han sig själv som den 
förste universitetsprofessorn som använde 
naziuniform i offentligheten och marsche-
rade på gatorna redan 1931. Han berömde sig 
också för att ha introducerat rasbegreppet i 
folklivsforskningen.48 Efter kriget fick Fehrle 

 47 Eugen Fehrle till [Albert Eskeröd] 26/5 1951. Korrespondens Etnologkongressen 1951, A–F. 
NM, Etno 51.

 48 Eugen Fehrle: ”Aus meiner politischen und wissenschaftlichen Tätigkeit” (21/3 1939). 

Eugen Fehrle. Odaterad foto. Foto: 
Robert Herbst. Universitätsarchiv 
Heidelberg.
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yrkesförbud och blev internerad i flera år.49 Fehrle hade kontakt med 
bl.a. Sigurd Erixon och förmodligen bjöds han in till etnologkongressen 
eftersom han hade stor erfarenhet av atlasarbetet, bl.a. från ADV i Berlin.50

De tre andra nämnda forskarna, Wolfram, Schier och Peßler, deltog 
i kongressen och höll föredrag. Men vad talade de om och hur reagerade 
publiken? 

Richard Wolfram (1901–1995) hade studerat germanistik, skandina-
vistik och konsthistoria vid Wiens universitet, var från 1928–1938 lektor i 
svenska vid Wiens universitet. 1938 blev han ledare för Forskningscentrum 
för germansk-tysk folklivsforskning (Lehr- und Forschungsstätte für ger-
manisch-deutsche Volkskunde) inom region sydöst inom SS-Ahnenerbe i 
Salzburg och Wien. 1940/41 var han medlem i Kulturkommission Südti-
rol, där han arbetade med dokumentation av germansk-tysk kultur inför 
förflyttningen av den tyska befolkningen från Sydtyrolen till Tyskland. 
1939 blev han professor i germansk-tysk folklivsforskning vid Wiens uni-
versitet. 1945 förbjöds Wolfram att undervisa vid Wiens universitet p.g.a. 
sitt nazistiska förflutna. 1954 erhöll han på nytt tillstånd att undervisa. 1959 
blev han extraordinarie professor och 1963 professor vid Wiens universitet 
(se bl.a. Bockhorn 1994:485f; Eberhardt 1994:549f.).51 Ett stort intresse av 
Wolfram, som under 1930-talet också var verksam som korresponent vid 
Sveriges Radio, var studier av kopplingar mellan sydtysk och skandinavisk 
kultur. Wolfram hade vistats mycket i Skandinavien både före och under 
kriget och hade även genomfört forskning i Norge för SS-Ahnenerbes 
räkning. 52 En skrivelse från Reidar T. Christiansen till Stith Thompson 
efter krigsslutet visar att de norska folklivsforskarna efter kriget misstänkte 
att Wolfram hade skickats av tyskarna till Norge ”to incorporate us” – en 
forskare som de hade uppfattat som en god kollega, som Christiansen 
besviken noterade.53 

Wolfram inledde sitt föredrag på kongressen med att han ville pre-
sentera sin forskning om ett material som han hade samlat in i tidigare 
studier i Sydtyrolen och i Salzburg under de senaste tolv åren. Men utifrån 
den publicerade versionen av hans föredrag att döma, nämnde han inte 
att denna materialinsamling genomfördes i uppdrag av SS-Ahnenerbe 

RS/B 299, BArch Berlin. Se även NS 21/1295, BArch Berlin.
 49 Bildarkivet, förteckning, UH.
 50 Okänd skribent till [Eugen Fehrle] 11/10 1937. H-IV-632/21, II, 1937: Lehrstätte für Volks-

kunde, Lehrschau, UH.
 51 Om Wolframs verksamhet i Sydtyrolen se även: http://sciencev1.orf.at/science/news/38765 

(besökt 22/9 2014).
 52 Se bl.a. rapport från Richard Wolfram till SS-Ahnenerbe den 30/8 1943 om en resa i Norge 

den 14/8–29/8 1943. NS 21/945, BArch Berlin; se även Wolframs korrespondens med 
SS-Ahnenerbe i bl.a. NS 21/800, Forschungsstelle Volkskunde, BArch Berlin.

 53 Reidar T. Christiansen till Stith Thompson den 5/6 1946, STC, LL, IU, box 2.
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(Schmoll 2010:431); han nämnde inte heller att han företagit jämförande 
undersökningar i Norge under kriget för att försöka hitta kulturella ge-
mensamheter.54 Med tanke på efterkrigsstämningen gentemot Tyskland 
under 1950-talet i Skandinavien kan det förvåna att Wolfram trots dessa 
omständigheter vågade dra fram sina gamla undersökningar från krigs-
åren i Sydtyrolen på nytt. Ser man närmare på hans framställning, är 
den ett intressant exempel på hur nazistiskt influerade forskare klädde sin 
vetenskapliga forskning i en ny språkdräkt för att göra den acceptabel i 
en förändrad värld efter 1945 – och hur de undvek att bli utkastade från 
en internationell kongress 1951.

Föredraget innehöll i stort sett en kort beskrivning av Sydtyrolens olika 
kulturlandskap i lysande färger och positiva ordalag (Wolfram 1956:156–
159). Så talar Wolfram om en kulturell mångfald, där kulturella uttryck 
från gamla ”alpstammar” (Alpenstämmen) flöt samman med kulturella 
skapelser från de senaste århundraden till en ”fin, färgstark enhet” (zu 
reizvoller, farbenfreudiger Einheit) (Wolfram 1956:157). Föredraget kom 
egentligen inte med några konkreta resultat och beskrivningarna förblev 
vaga, men var genomgående hållna i positiva ordalag. Stor vikt lades vid 
metodbeskrivningar, där Wolfram använde sig både av frågelistor och egna 
samtal med ortsbefolkningarna. Han nämnde att hans undersökning i 
Tyrolen fick genomföras ganska snabbt och med en stor ”arbetsintensitet” 
under en period på två år, men nämnde inte att syftet var att förflytta den 
tyska befolkningen i Sydtyrolen ”hem” till Tyskland (Wolfram 1956:158). 
Naturligtvis hade Wolfram rensat sitt bidrag vid kongressen 1951 från 
centrala nazistiska begrepp. Hans föredrag ger exempel på strategier 
som användes för att omtolka tidigare nazistisk infiltrerad forskning till 
någonting som var gångbart på nytt: talet präglas av en intensiv använd-
ning av positivt laddade adjektiv och substantiv, färgrika beskrivningar av 
de kulturella områdena, där han försöker undvika värderingar av de nya 
och gamla kulturella strömningar som bättre eller sämre. Talet präglas 
även av en tydlig anonymisering av platserna och personerna, förutom 
staden Salzburg, där hans forskning vid den tiden fortfarande pågick. I 
den tryckta konferensvolymen har inte återgetts någon diskussion efter 
Wolframs bidrag och det framgår inte heller av övrigt kongressmaterial i 
Nordiska museets arkiv om det har förekommit några diskussioner efter 
Wolframs anförande. 

En fråga är förstås varför Wolfram bjöds in när man ville undvika 
”nazistforskare” vid kongressen. Material i Nordiska museets arkiv visar 
att Wolfram och Erixon kände varandra och hade gemensamma forsk-

 54 Se t.ex. Wolframs reseberättelser om hans studier i Norge 1943 i uppdrag av SS-Ahnenerbe. 
BArch Berlin, NS 21/945. 
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ningsintressen. De umgick vänskapligt i många år även efter kriget.55 Er-
ixon hade goda kontakter till flera österrikiska kollegor, som exempelvis 
Leopold Schmidt och Arthur Haberlandt. Här fanns även gemensamma 
forskningsintressen i husbyggnadsforskningen och museiarbetet.56

En annan tysk forskare, som hade arbetat i nazistisk anda under 1930-ta-
let och som talade vid kongressen, var Bruno Schier (1902–1984). Schier 
var uppvuxen i Sudetenland vid gränsen mellan Tjeckien och Polen och 
var under 1930-talet engagerad i det Sudettyska Partiet (Sudetendeutsche 
Partei) som kämpade för tyskt självbestämmande och för en införlivning 
av Sudetområdet i Nazityskland. Schier, som blev medlem i NSDAP 
1937, kopplade sin forskning om bl.a. husbygge och biodling samman 
med kampen för den tyska folkkulturens överlevnad (Volkstumskampf ), 
även i nazistisk anda (Schmoll 2009:211). Från 1934 till 1945 var Schier 
professor i forntidshistoria (Altertumskunde) och folklivsforskning vid 
Leipzigs universitet och från 1940 till 1945 även gästprofessor i filologi och 
folklivsforskning i Preβburg vid den slovakisk-österrikiska gränsen. Schier 
höll en relativ låg profil när det gällde hans politiska engagemang under 
1930- och 40-talen, och det var kanske därför han lyckades rehabilitera sig 
relativt snabbt efter kriget. Så erhöll han 1949 en gästprofessur i Marburg 
och från 1951 blev han professor i tysk och jämförande folklivsforskning i 
Münster (Schmoll 2009:211). 

Vid etnologkongressen 1951 talade Schier om ”den västliga ombild-
ningen av östliga åkerstrukturer i Mellaneuropa” (die westliche Umbildung 
der östlichen Flurformen in Mitteleuropa). Föredraget gick ut på att förklara 
hur ”västerländska kulturformer” spreds österut och bidrog till kultu-
rell utveckling i östra Mellaneuropa (som enligt Schier inte slutade vid 
Neisse-Oder-linjen, utan i en ”bred zon” mellan Riga och Odessa). Schier 
utgick ifrån att ”västerländska plogtyper” som hade övertagits av slaviska 
folk, skapade nya by- och åkerformer i östra Mellaneuropa. Han menade 
att hakplogen (Hakenpflug) var en äldre och primitivare plogform, som 
tidigare använts av de slaviska folken, medan västerländska folk använde 
en hjulplog (Räderpflug) som gjorde det möjligt att ploga bättre på djupet 
och på tvären. Så småningom hade de slaviska folken övertagit hjulplo-
gen, vilket hade förändrat hela deras landskap och kultur. Han ville visa 
genom sina undersökningar hur denna strukturella förvandling skedde 
över tid i olika regioner i östra Mellaneuropa. Schier argumenterade för 
att den kulturella utvecklingen i dessa områden hade påverkats av att 

 55 Se bl.a. korrespondens mellan Richard Wolfram och Sigurd Erixon i 8:150: Korrespon-
dens, NM, X.

 56 Leopold Schmidt (1912–1981): österrikisk folklivsforskare och museiman, från 1946 docent 
vid Wiens universitet, 1960–1977 direktör för Österreichisches Museum für Volkskunde i 
Wien.
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man där övertog den ”västerländska kulturvärlden” (die Kulturwelt des 
Abendlandes, Schier 1956:136–137).

Schiers framställning är ett annat exempel för hur tidigare nazistiskt 
influerad forskning översattes till en gångbar vokabulär inför en interna-
tionell publik. I stället för att tala om ”tysk kulturutveckling i Östeuropa” 
eller om ”kampen om folkkulturen” (Volkstumskampf ), som Schier hade 
gjort tidigare (Schmoll 2009:212), talade han nu om ”västerländsk kultur” 
(abendländische Kultur) och ”östra Mellaneuropa” (östliches Mitteleuropa). 
I stället för att tala om en hierarki mellan överlägsna och underlägsna 
raser, presenterades det som ”kulturella kontakter”, där de ”slaviska fol-
ken” nu av sig självt övertar ”västerländska kulturformer”, vilket bidra till 
deras ”utveckling”. Schiers presentation är bara ett exempel av många, där 
tidigare forskning i nazistisk anda transformerats till ett nytt språk som 
accepterades under efterkrigsåren. Som också Friedemann Schmoll visar, 
återvände efter kriget många tidigare nazistiskt influerade tyska folklivs-
forskare till sina studier från 1930-talet genom att klä dem i en ny skepnad. 
Så tog de bort antisemitiska, rasistiska och antikristna formuleringar och 
översatte det till ett nytt språk. Ras översattes t.ex. gärna med kultur efter 
kriget, Volkstumskampf blev kulturutbyte mellan folk, germansk kultur er-
sattes av västerländsk kultur och kulturella motsättningar handlade nu inte 
längre om ”rasfrågor”, utan om avgränsningar mot amerikanism och mot 
Sovjetunionen (Schmoll 2010:418). Samtidigt, som den gamla vetenska-
pen blev accepterad på nytt överfördes även den politiska systemkonkur-
rensen på vetenskapen (Schmoll 2010:419). I kalla krigets skugga befriades 
forskningen å ena sidan från nazistisk vokabulär, men underkastades å 
andra sidan nya politiska diskurser om öst och väst.

Hur reagerade Schiers åhörare vid etnologkongressen i Stockholm på 
hans föredrag? Den efterföljande diskussionen, som återges i konferens-
publikationen, visar att publiken inte accepterade Schiers argumentation 
utan invändningar. Så menade t.ex. Branimir Bratanić (1910–1986), ju-
goslavisk professor i folklivsforskning, att han visserligen kunde acceptera 
Schiers framställning att olika by- och åkerformer hängde samman med 
olika plogformer. Men slutsatsen att definiera de olika plog- och åker-
formerna som uttryck för olika kulturella utvecklingar var absurd (völlig 
unbegegründet). Han menade att flera olika plogformer hade förekommit 
i Schiers undersökningsområde sedan flera århundraden och att dessa 
framför allt hängde samman med hur klimatet, marken och landska-
pet var beskaffade och vad som lämpade sig bäst i jordbruket (Schier 
1956:138). Även den svenske plogforskaren Ragnar Jirlow (1893–1982) 
instämde och nämnde att man i Skåne redan sedan medeltiden använde 
hjulplogen, men att den aldrig spred sig till Småland. Som skäl uppgav 
han att hakplogen lämpade sig bättre i de steniga markerna i Småland. 
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Enligt honom fanns det dessutom forskning som visade att hakplogen i 
vissa sammanhang till och med kunde vara överlägsen hjulplogen.

Här ingrep Sigurd Erixon i diskussionen och verkade agera som med-
lare mellan fronterna. Han menade att skandinaviska forskare då, 1951, 
inte definitivt kunde ta ställning till Schiers intressanta teorier och att 
det behövdes mer detaljerade studier från nya perspektiv, vilka borde ge-
nomföras i fackspecifiska internationella forskargrupper. Erixon rekom-
menderade att i första hand hålla sig till lokalt begränsade analyser och 
att enbart uttala sig om den dåvarande situationen (Schier 1956:138–139). 
Schier försvarade sig avslutningsvis med att han på intet sätt ville förstora 
motsättningarna mellan öst och väst utan tvärtom ville han visa att Mellan-
europas uppgift var att jämna ut dessa spänningar. Mellaneuropa var en-
ligt honom ett viktigt ”förmedlingsområde” (Vermittlungsraum) mellan 
atlantiska och kontinentala krafter; framför allt i det östliga Mellaneuropa 
som ett område av stor ”språk- och folkblandning” (Sprach- und Völker-
gemisch) fick inte något folk lägga beslag på en ”nationell renhetskultur” 
(nationale Reinheitskultur), här hade i stället inflytelser från nord, syd, väst 
och öst bildat nya kulturella former (Schier 1956:139).

Diskussionen efter Schiers föredrag visar ännu tydligare på de diskur-
siva strider som pågick i det vetenskapliga samtalet och som influerades av 
den politiska kontexten. Schiers framställning bemöttes visserligen med 
kritik, men ändå diplomatiskt. Föredraget och diskussionen visar hur 
Schier försökte anpassa sin argumentation till efterkrigstidens språkbruk 
samtidigt som han ville övertyga sina kollegor om sina egna slutsatser. 
En diskurs om germansk eller tysk överlägsenhet var nu inte längre ac-
ceptabel, men talet om ”västerländsk kultur” var möjligt – till en viss 
gräns. Gränsen gick, där denna kultur framställdes som dominerande 
över andra. Men intressant nog ifrågasattes inte begreppet ”västerländsk 
kultur” i sig i diskussionen, utan det verkade finnas en överensstämmelse 
mellan talaren och publiken att det faktiskt existerade en gemensam ”väs-
terländsk kultur ”som inte behövde förklaras närmare.

I den återgivna diskussionen efter Schiers föredrag framkommer dess-
utom tydligt hur de kommenterande forskarna enbart försökte argumen-
tera i sakliga, vetenskapliga ordalag, t.ex. när de argumenterade utifrån 
plogformer och dess användning. Sigurd Erixons roll som förmedlare 
visar hur han befann sig mellan fronterna och undvek att ta ställning. 
Schier var en av hans kollegor som han kände sedan tidigare, men inför 
sina skandinaviska kollegor ville han förmodligen inte ta Schiers stånd-
punkt i försvar. Av Erixons kommentar framgår inte heller om han stödde 
Schiers teorier eller inte.

Ett annat exempel för en nazistiskt influerad tysk forskare, som talade 
vid etnologkongressen, är Wilhelm Peβler (1880–1962). Peβler, som hade 
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studerat geologi, geografi, konstvetenskap, 
filosofi, historia och språk- och litteraturve-
tenskap, sågs som en av de främsta experterna 
för atlasområdet och hade redan 1907 skissat 
på en plan för en ”stor, tysk, etno-geografisk 
atlas” (Schmoll 2009:49). Redan då po-
ängterade han att viktiga kännetecken för 
”folkkultur” (Volkstum) var ”kroppsliga ras-
kännetecken” (körperliche Rassenmerkmale) 
såsom kroppens längd, huvud- och ansikts-
form och färg samt folkets tro, språk, berät-
telser, seder och bruk (ibid.). 1928–1945 var 
Peβler direktör för Vaterländisches Museum 
i Hannover (idag: Historisches Museum). 
Som husforskare hade han kontakt med 
bl.a. Sigurd Erixon. Peβler talade vid kon-
gressen om betydelsen av Tysklands museer 
för Volkskunde som platser för vetenskaplig 
folklivsforskning (Deutschlands Volkskundemuseen als Pflegestätten wissen-
schaftlicher Volkskundeforschung) och om atlasarbetet i den tyska delstaten 
Niedersachsen samt arbetsgruppen för folklivsforskning i Niedersachsen 
(Der Volkstumsatlas von Niedersachsen und die Arbeitsgemeinschaft für die 
Volkskunde von Niedersachsen) (Peβler 1956a:113–115, 1956b:117–119). 

I det första bidraget betonade Peβler betydelsen av hembygdsmuseer 
(Heimatmuseen) som uttryck för tysk folkkultur och kärlek till hemre-
gionen. Han poängterade dessutom att insamlingen av föremål till dessa 
museer skulle ske under vetenskaplig handledning och att museisamling-
arna skulle användas i vetenskaplig forskning. Enligt Peβler intog även 
”den tyska kvinnan” en ärofylld plats i Heimatmuseerna p.g.a. hennes 
stora prestationer i stickning och knyppling (durch ihre hohen Leistungen 
in Stickerei und Klöppelei nimmt die deutsche Frau einen Ehrenplatz in 
den Heimatmuseen ein, Peβler 1956a:114). Peβlers bidrag är ytterligare ett 
exempel på hur tidigare nazistiskt språkbruk transformerats till något 
”rumsrent” i början av 1950-talet. En förändring är att det nationella har 
ersatts med det regionala: Heimat-begreppet har omtolkats och flyttats 
från en nationell till en regional diskurs. Nu handlar kärlek till Heimat 
inte längre så mycket om kärleken till den tyska nationen, utan till regio-
nen (här: Niedersachsen) som man lever i. Regionalforskning blev mycket 
betydelsefull efter krigsslutet och skulle utvecklas alltmer under de kom-
mande årtiondena. Volkskunde handlade nu inte längre så mycket om 
tyskhet, utan mer om Heimat i form av att bo i ett visst landskap, i en viss 
by eller stad eller i en viss delstat. Detta är även Peβlers andra bidrag ett ex-

Wilhelm Peβler 1950. Historisches 
Museum Hannover.
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empel på när han talade om hur atlasarbetet presenterats i Niedersachsen. 
Men att Peβler inte helt hade lämnat nazistiskt språkbruk, visar hans 
beskrivning av ”den tyska kvinnan” som får en ärofylld plats i hembygds-
museerna. Förutom genusstereotypa föreställningar om arbetsfördelning, 
där kvinnor förväntades vara bra på handarbete, var formuleringen ”den 
tyska kvinnan” mycket vanlig i Nazityskland. Den användes vanligtvis 
för att lyfta fram kvinnans betydelse för nationens reproduktion och 
fortlevnad (Schlosser 2013:92–94). Genom formuleringen reproduceras 
i Peßlers bidrag också hegemoniska diskurser om en genusordning inom 
folklivsforskningen, där vissa arbeten, som t.ex. handarbeten, blev tydligt 
könskodade och där kvinnor tillskrevs en position som passiv objekt inom 
museivärlden och folklivsforskningen.

Peβlers båda bidrag är exempel på ytterligare två strategier att göra tidi-
gare nazistiskt influerad forskning gångbar på nytt. Det ena är att Peβler på 
ett liknande sätt som Wolfram fokuserade på det metodiska tillvägagångs-
sättet och ägnade stort utrymme åt beskrivningar av vilka föremål som 
skulle samlas in och vilka andliga (geistige) kulturella uttryck som borde 
undersökas, som t.ex. påskeldar, skördebruk, osv. I hans andra bidrag 
handlade metoddiskussionen om kartornas storlekar och utformning. 

Den andra strategin, som också var vanlig under efterkrigsåren, var att 
forskarna helt enkelt utelämnade perioden 1933–1945 i den vetenskapliga 
beskrivningen – som om denna tid aldrig hade existerat. Så fokuserade 
Peβler i sina bidrag på tiden före 1933 och efter 1945, han nämnde inte det 
som skedde inom forskningsfältet i Nazityskland. Ett annat exempel är 
den tidigare omnämnda boken Volkskunde. Ein Handbuch zur Geschichte 
ihrer Probleme av Gerhard Lutz (1958), där Lutz helt utelämnade ämnets 
situation i Nazityskland. Genom att bara tala/skriva om tiden före och 
efter naziperioden, försökte talarna och skribenterna konstruera en kon-
tinuitet, där man knöt an till en nationell historia som inte ansågs vara 
politiskt belastad. Men det är även möjligt att de dåtida åhörarna tolkade 
denna tystnad som ett avståndstagande mot nazismen.

Inte heller efter Peβlers två bidrag finns några diskussioner återgivna 
i den tryckta konferensvolymen. Avsaknaden av diskussioner i denna 
volym kan förstås tolkas på många olika sätt. Ett skäl kan förstås vara 
att både Peβlers och Wolframs bidrag, som båda fokuserade mycket på 
atlas- och museiarbete och metodfrågor – så som de har återgivits i kon-
ferenspublikationen – inte ansågs vara problematiska och att de inte ledde 
till någon debatt. Ett annat skäl kan också vara att en diskussion, som 
eventuellt ägde rum, var av sådan art att redaktörerna inte ville publicera 
den. Det är något som man idag bara kan spekulera om.

Hur upplevde tyska folklivsforskare då etnologkongressen i Stock-
holm? Det skrevs några rapporter av tyska deltagare. Bl.a. Bruno Schier 
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skrev en redogörelse, där han tolkade mottagandet av tyska forskare i 
Stockholm som ett bevis för att den tyska folklivsforskningen nu återigen 
blivit accepterad inom europeiska vetenskapliga kretsar. Enligt honom 
hade Stockholmkongressen visat att just tyskarna hade kommit längre 
än många andra europeiska folk när det gällde viljan och förmågan till 
europeiskt vetenskapligt samarbete, detta också eftersom tyskarna var 
de mest omskakade efter krigsupplevelserna och efter sitt lands sam-
manbrott. Dessutom hade tyskarna fått erfara vad som kunde hända, 
när ”östliga levnadsformer” (östliche Lebensformen) spred sig ända in i 
Europas hjärta (Schier 1953:141–142). Tyskarna framställs i Schiers rapport 
som ett folk som gått igenom svåra tider, men dragit lärdomar av det 
och på så sätt utvecklat sin förmåga till internationellt samarbete. Denna 
berättelse är ett exempel på det som inom den kritiska diskursanalysen 
benämns ”topos om historien som läromästare” och det kan också ses som 
en transformationsstrategi (Wodak m.fl. 1998:205). I en sådan berättelse 
framställs ett historiskt skede – som vid talarens tid kategoriseras som 
grym och orättfärdig – som en period som har fört med sig viktiga lärdo-
mar för talaren och för andra som har varit aktörer vid den tiden. Genom 
denna typ av berättelse skapar talaren en distans mellan nu- och dåtid och 
förhindrar ett medlidande med offrena under den grymma tidsperioden. 
Samtidigt framställs den grymma tiden i en ”läromästarberättelse” som 
något som har låtit talaren och andra ansvariga aktörer under denna tid 
växa och mogna som människor. En sådan berättelse upprättar en distans 
till offrena och förhindrar en bearbetning av ett mörkt förflutet – den 
förhindrar dessutom att de som har begått grymheterna kan ställas till 
svars. Den mörka historien transformeras i stället av talaren eller skriben-
ten från en berättelse om grymheter mot oskyldiga offer till en berättelse 
som leder till en bättre värld, där de dåtida aktörerna nu är de som verkar 
för fred och solidaritet. Detta sker också i Schiers framställning. Här är 
det tyskarna och de tyska folklivsforskarna som lärt sig något genom sina 
hemska krigsupplevelser och som nu strävar framåt igen: nu är de enligt 
Schier mogna för att återigen leda det europeiska samarbetet inom folk-
livsforskningen. 

I en annan, anonym rapport, publicerad 1953 i Zeitschrift für Volks-
kunde, hade författaren noggrant räknat ut vilka olika språk som talades 
vid Stockholm-kongressen: ”Av föredragen hölls 47,12% på tyska, 41,54% 
på engelska och 11,34% på franska; vid diskussionerna framträdde det 
tyska språket ännu starkare”.57 Detta sågs som ett bevis på att det tyska 
språket fortfarande dominerade det internationella samarbetet. 

 57 Zeitschrift für Volkskunde 1953:1. Tyskt orig: ”Von den Vorträgen wurden 47,12% in 
deutscher, 41,54% in englischer und 11,34% in französischer Sprache gehalten; bei den 
Debatten schob sich die deutsche Sprache noch viel stärker in den Vordergrund.”
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Som också Friedemann Schmoll kritiskt kommenterar användes nu 
internationaliseringen av forskare som Schier för att återigen framställa 
Tyskland som ansvarig för det internationella samarbetet och för veten-
skapens utveckling (Schmoll 2010:417). I Schiers utsaga ovan positioneras 
tyskarna som offer för kriget. Offerdiskursen används dessutom i be-
skrivningar av ämnets internationalisering för att ge sken av en nationell 
överlägsenhet, då tyskarna enligt Schier hade lärt sig mer av kriget än 
många andra folk. Kongressrapporten i Zeitschrift für Volkskunde talar ett 
tydligt språk: det tyska deltagandet i etnologkongressen i Stockholm 1951 
användes för att legitimera tysk folklivsforskning på nytt efter kriget.

Ett annat exempel för det internationella samarbetets betydelse 
för återetableringen av nazistiskt belastade folklivsforskare är ett brev 
som Richard Wolfram skrev efter sitt deltagande vid en internationell 
antropolog kongress i Wien 1952. Också vid detta tillfälle möttes många 
forskare från olika länder för första gången efter krigsslutet. Wolfram var 
inbjuden att tala och att hålla en session. Efteråt konstaterade han i en 
skrivelse till kollegan Helmut Dölker:58 

För mig var det märkligt. Det var ju mitt första framträdande i Wien sedan 
1945. Hittills hade de – som det heter på österrikisk dialekt – inte ens ignorerat 
mig. Nu är det ju inte så länge sedan, då hade vår kategori tillträdesförbud. 
Nu ville slumpen att Europasektionen [vid kongressen] hade sin konferens i 
min gamla hörsal. Så stod jag alltså vid mitt föredrag återigen vid min gamla 
kateder. Jag fick till och med äran att leda Europa-sektionen i en halvdag! 
Tänk, vad en sådan internationell ram kan åstadkomma!59

Wolfram hade fått yrkesförbud efter krigsslutet. Här yttrar han sig iro-
niskt över hur han trots pågående förbud fick delta i den internationella 
kongressen i Wien och t.o.m. hålla ett föredrag i sin gamla lärosal på 
universitetet. Citatet illustrerar hur en positionering som nazist kunde 
omtolkas inom en internationell kontext: inom den internationella ra-
men kunde nya subjektspositioner skapas, vilket gjorde det möjligt för 
nazistiskt belastade forskare att relativt snabbt komma tillbaka. Även 
Wolfram lyckades att ganska snart fortsätta sin akademiska karriär efter 

 58 Helmut Dölker (1904–1992): tysk ortnamnsforskare och professor i etnologi vid  Tübingens 
universitet; i många år ordförande för DGV.

 59 Richard Wolfram till Helmut Dölker 5/10 1952. Ordner 226, DGV, DVA. Cit. efter 
Schmoll 2010:417. Tyskt orig: ”Für mich war es seltsam. Es war ja mein erstes Auftreten in 
Wien seit 1945. Bisher hatten sie mich ja – wie es im österreichischen Dialekt heiβt – ’net 
amal igniriert’. Und es ist ja noch gar nicht so lange her, da hatte unsere Kategorie noch 
generell Hausverbot. Nun wollte es der Zufall, daβ die Europa-Sektion in meinem alten 
Hörsaal tagte. So stand ich also bei meinem Vortrag wieder einmal an meinem Katheder. 
Ich wurde so gewürdigt, an einem Halbtag in der Europa-Sektion den Vorsitz zu führen! 
Was so ein internationaler Rahmen doch alles macht!” 
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krigsslutet: redan 1954 fick han undervisa på nytt vid Wiens universitet 
och 1959 blev han utomordentlig professor.

Att flera nazistiskt influerade forskare deltog i etnologkongressen 
i Stockholm verkar inte ha väckt någon större uppmärksamhet varken 
vid kongressen eller i dåtida rapporteringar i den svenska dagspressen. 
En blick i svenska dagstidningar från tiden för kongressen visar att rap-
porteringen för det mesta bestod av information om att kongressen hade 
påbörjats, hur många olika nationer som deltog och att det planerades 
en gemensam resa till Dalarna. Det omnämndes också att Erixon hade 
utnämnts till kongressens president och var inledningstalare vid sidan av 
CIAP:s president Luis de Hoyos Sainz.60 Den ende tyske deltagaren, som 
nämndes vid namn och intervjuades, var Wilhelm Bierhenke från det 
Antropologiska museet (Museum für Völkerkunde) i Hamburg. Denne 
berättade att det fanns intressanta samlingar på museet med föremål från 
norra Sverige, vilka tyska forskare hade samlat in före första världskriget.61 
Även Bierhenke hade fortsatt sin akademiska karriär i Nazityskland och 
hade varit medlem i NSDAP, något som det dock inte skrivs om i artik-
larna. Intressant att nämna i sammanhanget är ett citat av den italienska 
folklivsforskaren G. Sorvillo i Svenska Dagbladet: ”Som tur är kan vi nu 
syssla med ren vetenskap och slipper som före kriget få den nedsmutsad 
av politik.”62 Detta citat illustrerar hur kongressdeltagarna försökte dra 
tydliga skiljelinjer mellan vetenskap och politik för att åstadkomma en 
”god” vetenskap, ren från nazismen och fascismen. Enligt Sorvillo var 
det inte akademikerna som befläckat vetenskapen med detta, utan po-
litikerna. Även detta var en vanlig strategi efter kriget för att skapa en 
ny vetenskap ren från nazismen och fascismen; ansvaret lades på någon 
annan, på regeringarna och politikerna. Akademikerna exkluderades från 
allt ansvar för Förintelsen. 

Frågan kvarstår varför de svenska folklivsforskarna bjöd in nazistiskt 
belastade forskare till en internationell kongress som skulle symbolisera 
en nystart efter krigsslutet för de internationella relationerna inom folk-
livsforskningen. En möjlig förklaring kan vara att de här studerade tyska 

 60 ”Etnologernas kongress öppnad”. Aftonbladet, 27/8 1951; ”Svensk president vid etnolog-
mötet”. Dagens Nyheter, 28/8 1951; ”Etnologmötet har öppnats”. Svenska Dagbladet, 28/8 
1951; ”Folklivsforskande fransyska blir fäbodflicka i Sverige”. Stockholms-Tidningen, 27/8 
1951; ”Varje människa borde absolut vara etnolog”. Svenska Dagbladet, 27/8 1951.

 61 ”Folklivsforskande fransyska blir fäbodflicka i Sverige”. Stockholms-Tidningen, 27/8 1951; 
”Varje människa borde absolut vara etnolog”. Svenska Dagbladet, 27/8 1951.

  Wilhelm Bierhenke (1905–1967): tysk antropolog. Att Bierhenke var väl insatt i svensk 
folklivsforskning visar bl.a. hans tyskspråkiga publikation Einführung in die schwedische 
Volkskunde (1947).

 62 ”Varje människa borde absolut vara etnolog”. Svenska Dagbladet, 27/8 1951.
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forskarna tidigare nedtonat sina nazistiska sympatier inför de svenska 
kollegorna och att deras medlöperi och delaktighet i nazismens förbry-
telser ännu inte var kända i Sverige. En annan förklaring kan vara att 
de här omnämnda forskarna var viktiga samarbetspartner för Sigurd 
Erixon som vid denna tid hade en ledande ställning inom den svenska 
folklivsforskningen. Det är möjligt att det var hans önskemål att bjuda in 
dessa forskare och det är också möjligt att det därför inte gjordes några 
efterforskningar angående dessa akademikers förflutna i Nazityskland. Yt-
terligare en förklaring kan vara att de här studerade tyska forskarna ansågs 
vara så pass betydelsefulla att de trots sitt nazistiska förflutna skulle bjudas 
in. Sedan lång tid tillbaka existerade samarbeten med dessa akademiker 
och förmodligen uppfattades deras forskning som en värdefull tillgång. 

Mina analyser har visat hur det internationella samarbetet efter krigs-
slutet hjälpte folklivsforskningen i Europa till en nystart. På iniativ av 
de svenska folklivsforskarna och Nordiska museet träffades forskare från 
många olika länder och började arbeta för folklivsforskningens återupp-
byggnad och utveckling i Europa. Etnologkongressen i Stockholm 1951 
ger en inblick i hur en förändrad diskursordning efter kriget krävde en 
annan vetenskaplig kunskapsproduktion än före kriget – en som tydligt 
tog avstånd mot nazismen. 

Exemplen i detta kapitel har handlat om hur olika aktörer försökte 
anpassa sig till de nya diskursiva förhållandena. Så försökte de svenska ar-
rangörerna bjuda in sådana forskare som de kategoriserade som nazistiskt 
obelastade. Men exemplen i detta kapitel visar hur även forskare, som 
tidigare varit aktiva nazister deltog i kongressen och fick hålla föredrag. 
Genom att klä presentationer av forskning, som bl.a. tillkommit under 
naziperioden med medel från naziregimen, i en ny språkdräkt, försökte de 
anpassa sig till den nya diskursordningen efter kriget. Den internationella 
ramen bidrog till en legitimering av denna forskning och dessa forskare 
och underlättade för dem att fortsätta sina akademiska karriärer efter 
krigsslutet. 

5.7 Sammanfattande diskussion
I detta kapitel har jag undersökt hur olika aktörer inom folklivsforsk-
ningen efter krigsslutet såg tillbaka på naziperioden i Tyskland och på sitt 
eget agerande och hur de framställde sig själva och andra i en förändrad 
värld. Efter krigsslutet existerade nya diskursiva förhållanden i Europa 
och nu gällde det att hitta de ”rätta” positionerna för att kunna gå vidare. 
Händelserna i de svensk-tyska kontakterna i folklivsforskningen och de 
olika forskarnas försök att på nytt återetablera sig visar i vilken hög grad 
vetenskapligt arbete också hänger samman med de politiska förhållan-
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dena. Nu gällde det att transformera vetenskapen till de nya förhållandena 
i Europa efter 1945.

Inom den svenska och tyska folklivsforskningen fanns olika sätt att 
berätta om ämnet och de egna positionerna under de första årtiondena 
efter krigsslutet. Det fanns de som försökte rannsaka sig själva, som talade 
om misstag och missuppfattningar samtidigt som de försvarade sig själva 
med att de ändå hade gjort visst motstånd. Denna framställning är Carl 
Wilhelm von Sydows skrivelse till sin kusin von Schmitterlöw ett exempel 
på. Samtidigt visar von Sydows skrivelse att han positionerade de forskare, 
som han hade samarbetat med före kriget, inte som nazister utan snarare 
som offer. En förklaring är de händelser, som jag har beskrivit i kapitel 4, 
nämligen att flera av de svenska forskarnas tyska kollegor förlorade sina 
poster i maktstriderna mellan Rosenbergs institut, REM och Ahnenerbe 
i Berlin.

Mackensens berättelse till von Sydow är ett exempel på en hegemo-
nisk offerdiskurs som var vanlig i efterkrigstidens Tyskland. I slutet av 
1940-och under 1950-talen beskrev många tyskar sig själva som offer för 
Hitler och nazisterna, de hade blivit ”lurade” och ”förförda” av en grupp 
onda människor – och det var dessa som bar skulden för massmorden 
och kriget, enligt denna uppfattning. Även tyskarnas utländska kollegor 
kunde reproducera en sådan offerdiskurs, som von Sydows och Thomp-
sons skrivelser är exempel på. Mackensens framställning visar också hur 
tyska aktörer, som hade sympatiserat med naziregimen, inte såg något 
eget ansvar för det som hade hänt och att de i första hand bekymrade sig 
om sin egen situation, där de hoppades på att efter flera års yrkesförbud 
få komma tillbaka till det akademiska livet.

Utöver dessa framställningar fanns även forskare som försökte fortsätta 
i liknande fotspår som under nazitiden och som inte ansåg att de hade 
trott på fel sak. Denna position är Adolf Helboks självbiografi ett exempel 
på. Både i sina memoarer och i publikationer efter kriget försökte Helbok 
att fortsätta på samma vetenskapliga spår som tidigare; för att legitimera 
denna forskning på nytt, kläddes denna forskning i en ny språkdräkt. 
Samtidigt låg också denna nya språkdräkt mycket nära centrala nazistiska 
föreställningar om kopplingar mellan landskap, ras och människors ka-
raktärer och intelligens. 

Wolfgang Kaschuba beskriver tre faktorer som möjliga skäl för de då-
tida tyska och österrikiska folklivsforskarnas positioneringar efter kriget. 
Ett skäl var det täta sambandet mellan livshistoria, ämneshistoria och na-
zismens historia. Här beskrev många folklivsforskare sig som en slags ”inre 
emigranter” under åren 1933–1945. Med det menas att de under efterkrigs-
tiden berättar hur de försökte fortsätta sin forskning under naziperioden, 
men så oberoende som möjligt från naziregimens politiska krav. Eventuell 



276 

anpassning till nazistisk ideologi och politik brukade förträngas i dessa 
aktörers framställningar av den egna historien (Kaschuba 2006:80–81).

Det andra skälet är att folklivsforskarna, precis som många andra 
tyskar under denna tid, försökte dra ett streck under nazismens historia 
genom att – stärkt av de allierades rättegångar – lägga skulden på enstaka 
gärningsmän och grupper, som t.ex. ”Führern”, SS-män och ledande 
nazistiska politiker. Exempel på sådana berättelser är Mackensens, von 
Sydows och Thompsons framställningar efter kriget. 

Ett tredje skäl är enligt Kaschuba att tyska folklivsforskare efter krigs-
slutet etablerade ett nytt forskningsfält som förstärkte den dåtida offer-
diskursen: undersökningar av flyktingarna och de tvångsförflyttade från 
Östeuropa som hade fördrivits från sina h–em och blev tvungna att hitta 
nya hem i väst. Dessa människors öde sågs då inte som en konsekvens 
av nazistisk politik, utan de skrevs in i en tydlig offerdiskurs, bl.a. för att 
många flydde vid ryssarnas frammarsch eller blev av med sina hem efter 
Potsdam-konferensen. Dessa gruppers problem undersöktes i den s.k. 
Vertriebenen-Volkskunde som så småningom blev ett viktigt forskningsfält 
inom ämnet (Kaschuba 2006:81). Dessa synsätt på det egna ämnet och 
det egna ansvaret ledde till att det skulle dröja många år till, ända fram 
till 1960-talet, innan en mer ingående uppgörelse med det egna ämnets 
ansvar för nazismen och Förintelsen sattes igång. 

Som jag har visat i mina exempel, var tystnad den vanligaste strategin 
för att gå vidare efter kriget. Tystnadsdiskursen var öronbedövande – från 
ett nutidsperspektiv betraktad. Idag kan man vara förvånad över att ingen 
diskuterade nazistiskt inställda folklivsforskares ansvar för Förintelsen. En 
förklaring kan här vara den tidigare nämnda offerdiskursen, där många 
tyskar upplevde sig själva som offer för nazismen och kriget. De hade 
förlorat anhöriga, vänner, kollegor, sina hem och hade fullt upp med 
att skapa sig ett nytt liv efter kriget. Förmodligen ansåg även många att 
de allierades rättegångar hade skapat rättvisa och att de ansvariga hade 
straffats. Skuldfrågan hade visserligen tagits upp direkt efter kriget, bl.a. 
i samband med upptäkten av koncentrationslägren och Förintelsens 
omfattning, men ebbade sedan snabbt ut. Som tidigare nämnt, menar 
Barbro Eberan att några av skälen för detta är dels kaoset i Tyskland efter 
krigsslutet, de talrika flyktingarna som anlände och sedan början av det 
kalla kriget, när de båda tyska staterna grundades. Ytterligare en förklaring 
kan vara att de västallierade från slutet av 1940-talet behövde Västtyskland 
som bundsförvant i det kalla kriget mot öst; nu uppstod nya maktkonstel-
lationer i Europa som skapade nya politiska intressen (Eberan 2002:265). 
Även Eberan poängterar att hela 1950-talet präglades av ”denna önskan 
att glömma vad som varit: de lidanden som Nazityskland tillfogat andra” 
och ”Hitlertiden avfärdades som ett olycksfall i den tyska historien, ett 
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osaligt kapitel som man snabbt borde skjuta åt sidan” (Eberan 2002:273). 
I Västtyskland var det vanligt att jämföra nazismens illdåd med Stalins 
Gulag, vilket också var betydelsefullt för föreställningar av Västtyskland 
som ett skydd mot kommunismen på andra sidan gränsen. Som jag 
nämnt tidigare, uteblev en uppgörelse med nazismen i DDR fram till 
1990-talet eftersom den nationella berättelsen om DDR dominerades av 
föreställningar om att staten hade skapats av motståndare mot nazismen 
och av förföljda av naziregimen.

Kontakter till politiskt neutrala stater som Sverige och det interna-
tionella samarbetet användes av tyska och österrikiska folklivsforskare 
för att försöka återuppbygga det tyska ämnet. Efterkrigsåren kännteck-
nades av försöken att återskapa internationella nätverk och samarbeten. 
Stockholmskongressen 1951 (etnologkongressen) har studerats närmare 
för att ge exempel på hur svenska folklivsforskare på nytt engagerade 
sig i det internationella samarbetet och försökte ”samla alla”, samtidigt 
som de ville rensa det internationella samarbetet från nazismen och hålla 
nazistiskt influerade forskare utanför – vilket misslyckades. Etnologkon-
gressen har också tagits upp som exempel på hur tyska och österrikiska 
folklivsforskare, som hade varit nazistiskt influerade före och under kri-
get, nu använde det internationella samarbetet för att legitimera sig på 
nytt som forskare. Detta lyckades de med, fastän det fanns samtal bland 
svenska folklivsforskare om att man skulle försöka undvika att bjuda in 
”nazistforskare”. Flera av de nazistiskt influerade forskarna använde sig 
även efter kriget av de studier som de redan hade producerat under na-
zitiden, bl.a. med medel från naziregimen och i överensstämmelse med 
nazistisk ideologi. Mina analyser har visat hur denna forskning kläddes 
i en ny språkdräkt efter kriget och på så sätt gjordes acceptabelt på nytt. 
Detta visar återigen språkets enorma betydelse när det gäller att produ-
cera, reproducera och transformera en verklighet: genom att sätta nya ord 
på historiska händelser och då sådana ord som upplevs som acceptabla 
utifrån den aktuella diskursordningen i ett samhälle, kan vetenskaplig 
kunskap som har uppstått under politiskt problematiska förhållanden, 
anpassas till nya sanningsregimer, för att tala med Foucaults ord (se kap. 
1.3.1). Men reaktionerna vid etnologkongressen visar samtidigt att detta 
bara kunde ske inom vissa vetenskapliga ramar och att den internationella 
publiken inte accepterade vilka sanningar som helst. 

I mina samtal med svenska etnologer kom vi ofta in på bearbetningen 
av den tyska folklivsforskningens nazistiska förflutna som mina svenska 
samtalspartner hade stor respekt för. Fastän det tyska ämnet hade varit 
hårt politiskt belastat efter krigsslutet, lyckades de tyska forskarna ändå 
att behålla det som en vetenskaplig disciplin och att återetablera det på 
nytt. Här var de internationella kontakterna mycket viktiga för återeta-
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bleringen och förnyelsen. Samtidigt gick förnyelsen av det tyska ämnet 
kanske långsammare än den av det svenska ämnet eftersom bearbetningen 
av ett mörkt förflutet tog tid och det fanns även konflikter om hur detta 
skulle gå till. Mina svenska samtalspartner var även kritiska mot att en 
mer ingående uppgörelse av den svenska folklivsforskningens kopplingar 
till nationalistiska och nazistiska tankegods hittills har uteblivit. Min 
förhoppning är att denna bok kan ge en första inblick i denna proble-
matik och kan vara en början på en bearbetning också av den svenska 
ämneshistorien.

För den tyska etnologin var bearbetningen av det nazistiska förflutna 
avgörande för ämnets förnyelse. Den tyske etnologen Hermann Bausinger 
poängterade t.ex. redan 1965 att det inte gick att bortse ifrån att ett ämne 
som Volkskunde, som var en vetenskap om folket, alltid inkluderade ideo-
logiska element. Han menade dessutom att det krävdes ett nytt sätt att se 
på Volkskunde-ämnets inblandning i nazismen, nämligen att det inte var 
nazismen som kom med ”främmande idéer” till ämnet, utan att nazismen 
förmodligen väckte centrala föreställningar som redan fanns inom själva 
disciplinen (Bausinger 1965:177). Bausinger framhöll att en uppgörelse 
med ämnets bruna förflutna var en förutsättning för att ämnet skulle 
kunna överleva och förnya sig. Han tog upp diskussionen om ämnets 
nedläggning under efterkrigsåren och argumenterade emot dessa idéer 
på följande sätt: 

Om Volkskunde var den plats, där nazistiska idéer kunde utvecklas i stor 
utsträckning, så borde det även vara den plats, där man avslöjar ideologiska 
beståndsdelar och utvecklar rejäla teorier (Bausinger 1965:202).63

Det här är en viktig argumentation för etnologins fortlevnad: den kan 
också användas som ett effektivt redskap för att förebygga spridningen 
av människoföraktande ideologier just genom att visa hur dessa skapas 
och sprids. Genom att visa hur föreställningar, normer och värderingar 
skapas i människors huvuden, hur de sprids till andra och hur de leder till 
olika former av maktutövanden och förtryck, kan etnologin ge ett viktigt 
bidrag till en fredligare värld. Detta är nog etnologins viktigaste uppgift 
nu och i framtiden.

 63 Tyskt orig: ”Wenn die Volkskunde der Ort war, am dem sich nationalsozialistische Ge-
dankengänge mit am stärksten austobten, dann ist sie auch der Ort, an dem ideologische 
Bestandteile aufgedeckt und solide Theorien entwickelt werden müssen.”
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6. Svenska inspirationer och 
svensk-tyska kontakter i  

kalla krigets skugga

I nte bara personer fick orientera sig på nytt, utan även hela den tyska 
folklivsforskningen påverkades av en förändrad värld efter krigs-
slutet. Som jag nämnt i kap. 5, fanns diskussioner om ämnet borde 

avskaffas och dess forskningsområden tas över av andra discipliner. Därför 
var det viktigt för 1950- och 60-talets tyska folklivsforskare att kunna mo-
tivera ämnets fortsatta betydelse för samhällets utveckling. Varför skulle 
folklivsforskningen överhuvudtaget finnas kvar? Vad skulle den tillföra 
den humanistiska forskningen, vad skulle den tillföra samhället? Och hur 
skulle man bli av med ämnets nazistiska belastning? 

Det fanns olika sätt att legitimera ämnet på nytt. Ett sätt var att lyfta 
fram forskningsinriktningar som varit nedprioriterade under naziperio-
den i Tyskland, ett annat var att se över nationsgränser och undersöka 
hur kollegor i politiskt neutrala stater, som t.ex. Schweiz och Sverige, 
arbetade. Politiskt neutrala stater, som hållit sig utanför kriget, ansågs 
vid denna tid vara obelastade av nazismen. Folklivsforskningen i dessa 
länder blev betydelsefull för återuppbyggnaden av det tyska ämnet efter 
krigsslutet. 

Detta kapitel är indelat i två större delar. De första två analyskapitlena 
behandlar hur svensk forskning användes som en viktig inspirations-
källa till den tyska systerdisciplinen under efterkrigstiden och ända in på 
1980-talet. I den andra delen, undersöks vilka problem som kunde uppstå 
i svensk-tyska samarbeten inom ämnet i skuggan av kalla kriget med ex-
empel från 1960- och 80-talen. Jag diskuterar också varför det svenska 
intresset för den tyska forskningen avtog från 1960-talet och framåt. 

Detta kapitel bygger framför allt på samtal jag fört med svenska och 
tyska etnologer som upplevt folklivsforskningen och etnologin i Sverige 
och i Tyskland från 1950-talet och fram till 1980-talet. Precis som i de tidi-
gare kapitlena har jag valt ut just sådana berättelser, där föreställningar om 
förhållandet mellan vetenskap och politik kommer fram och det innebär 
att jag gör nedslag i vissa delar av de talrika och långa samtalen som jag 
har fört med tyska och svenska etnologer. 
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Eftersom folklivsforskningen bytte namn på många institutioner i 
Sverige och i Tyskland under denna period, benämner jag ämnet från 
1970-talet och framåt som etnologi. För att underlätta läsningen gör jag 
ingen skillnad här mellan olika ämnesbeteckningar vid olika institutioner. 
Men olika ämnesbeteckningar kan dyka upp i texten när tidsvittnena 
lyfter fram dem eller när de har betydelse för analysen. 

6.1 Materiell kulturforskning som en nystart  
och ett avståndstagande mot nazismen

Jag har tidigare nämnt Wolfgang Jacobeit, professor emeritus i etnologi 
vid HUB, och hans betydelse för väst- och östtysk etnologi (se kap. 1.4.4). 
I oktober 2010 ordnade jag med hjälp av etnologkollegor i Berlin en 
gruppdiskussion om kontakterna mellan svensk och tysk etnologi med 
etnologer vid HUB. Där fick jag också träffa Jacobeit och tar del av hans 
erfarenheter. Vid detta samtal berättade han om betydelsen som svenska 
folklivsforskare och etnologer haft för hans forskning. Den folklivsfors-
kare, som han själv uppfattar som Sveriges ”viktigaste man”, är Sigfrid 
Svensson. Jacobeit mötte Svensson första gången på den internationella 
antropologkongressen i Wien 1952. Där knöt Jacobeit också kontakter till 
Sigurd Erixon och Gösta Berg. Det ledde till att han blev inbjuden att 
hälsa på i Sverige och bl.a. tillbringade han en vecka på Skansen under 
1960-talet.1 Vid närmare efterfråga angående Svenssons betydelse förkla-
rade Jacobeit att denne hade varit antinazist och detta borde uppmärk-
sammas mer inom ämnets historieskrivning. 

Men det fanns flera skäl för Jacobeit att lyfta fram Svensson. En blick 
i hans bok Bäuerliche Arbeit und Wirtschaft (1965) visar att Jacobeit och 
Svensson redan tidigt hade gemensamma intressen inom den materiella 
kulturforskningen. Efter kriget fick studier av materiell kultur ett uppsving 
särskilt i DDR. Detta hade inte bara vetenskapliga förklaringar, utan även 
politiska. Så kritiserar Jacobeit i den nämnda boken att undersökningar av 
den materiella kulturen hade försummats i Nazityskland till förmån för 
studier av den mentala kulturen. Enligt honom bidrog den ”enkelspåriga” 
fokuseringen på denna inriktning till att nazistisk ideologi stärktes och 
spreds (Jacobeit 1965:112–125). I sin argumentation nämner han Sigfrid 
Svensson som ett viktigt stöd i denna tes. Så hade Svensson enligt Jacobeit 
redan 1935 förstått och uttalat öppet i svenska medier, hur folklivsforsk-
ningen för de tyska nazisterna enbart hade uppgiften att visa vad som var 
tyskt och hur den på så sätt skulle befästa nazistisk ideologi. Svensson hade 
dessutom påpekat hur folklivsforskning kopplades samman med nazistisk 
expansionspolitik (Jacobeit 1965:124). Jacobeit citerar i boken ur en tysk 

 1 Gruppdiskussion vid HUB 26/10 2010.
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sammanfattning av Svenssons kritiska artikel i Stockholms-Tidningen 31/10 
1935. Svenssons utsagor om nazismen och Svenssons forskning om materi-
ell kultur används i Jacobeits bok på två sätt: dels för att bekräfta hans egen 
tes om risker och problem med ensidig forskning om icke-materiell kul-
tur, dels för att understödja den av honom själv inslagna vägen, nämligen 
studier av arbetsliv, ekonomi och materiell kultur. Jacobeits inriktning 
rimmade dessutom väl med DDR-regimens forskningsdirektiv, där det 
ofta lyftes fram att folklivsforskningen i större utsträckning än tidigare 
skulle handla om arbetsrelaterade frågor, klassamhällets problematik och 
historisk-materialistiska frågor (Brinkel 2012:85ff.). Men Jacobeit lyckades 
med att både bevara sin vetenskapliga integritet och att skapa sig ett visst 
handlingsutrymme för sin forskning i DDR. Så yttrar han sig i sin själv-
biografi förvånad över att det inte fanns några större mängder filer om 
honom i Stasiarkivet, trots att han ursprungligen kom från Västtyskland 
(Jacobeit 2000). 

I avslutningen till sin bok från 1965 summerar Jacobeit att den tyska 
folklivsforskningens historia visa på en utveckling som har gått i två 
spår. Båda vägar utgick från bröderna Grimm och deras ”vänskapskrets” 
(Jacobeit 1965:149). Den ena vägen kännetecknas av en ”allsidig” (all-
seitige) uppfattning, där arbete och ekonomi inkluderas, och som syftar 
till en kulturhistoria av folket, ett slags vita populi, och som även bärs 
av grannvetenskaperna, exempelvis forntidshistoria (Altertumskunde), 
regionalhistoria (Landesgeschichte) och språkvetenskap. Den andra vägen 
handlar om utforskningen av ”folksjälen” (Volksseele). Eftersom denna 
inriktning i många år exkluderat en mer bredare, komplex syn på folk-
kulturens samtliga vittnesmål och kvarlämningar (Zeugnisse), hade den 
blivit för ensidig och hade bidragit till det politiska missbruket av folklivs-
forskningen under nazitiden (Jacobeit 1965:149). Jacobeit argumenterar 
för att den första vägen skulle förlängas. Enligt honom behöver tysk 
folklivsforskning en ”allsidig folklivsforskning som inriktar sig på den 
arbetande befolkningens kulturhistoria” (Hinwendung zur allseitigen, auf 
eine Kulturgeschichte des werktätigen Volkes gerichtete Volkskunde, Jacobeit 
1965:150). Forskningen om arbete och ekonomi (Arbeit und Wirtschaft) 
bildade här en viktig bas för allsidiga studier av kulturella fenomen. 
Denna inriktning skulle samtidigt också kunna dokumentera de viktiga 
förändringarna i de vetenskapliga perspektiven sedan nazismens samman-
brott. Redan här var Jacobeit inne på ett spår som han skulle vara med och 
utveckla tillsammans med kollegor från 1980-talet och framåt, nämligen 
uppgörelsen med ämnets nazistiska förflutna (se bl.a. Jacobeit/Lixfeld/
Bockhorn, red. 1994). Det framgår också tydligt hur Jacobeit uppfattar 
forskning om ”den arbetande befolkningen” och studier av ekonomi och 
materiell kultur som en kontrast mot den forskning som dominerade i 
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Nazityskland. På så sätt blir denna nya forskningsinriktning samtidigt 
ett sätt att hålla nazismen på säkert avstånd. Dessutom visar Jacobeits 
presentation av den tyska folklivsforskningens historia hur han betraktade 
studier om arbetsliv och ekonomi som centrala för ämnets utveckling 
och som ett sätt att förena studier av materiella och mentala kulturer. 
Här fanns gemensamma intressen även med svenska kollegor, t.ex. Sigfrid 
Svensson, Gösta Berg och Sven B. Ek som Jacobeit hade kontakt med. 

En blick i korrespondensen mellan Wolfgang Jacobeit och Sigfrid 
Svensson visar att här fanns ett rikt vetenskapligt utbyte. Förutom ma-
teriell kultur var båda intresserade av kopplingar mellan folkkultur och 
ekonomiska förhållanden, föremålsforskning och moderniseringen av 
jordbruket. De bytte även frågelistor med varandra. Svensson skickade 
frågelistan ”Hur den nya tiden kom till bygden” till Jacobeit och Svensson 
vidarebefodrade bl.a. Jacobeits lista om selar för nötkreatur till medde-
lare i Sverige.2 I mars 1965 besökte Jacobeit Sverige, höll föreläsningar i 
Stockholm och Uppsala och mötte Svensson i Lund. Kontakterna mellan 
Svensson och Jacobeit är bara ett av flera exempel för hur vissa personliga 
kontakter bestod även under lång tid efter kriget. Men nu hade relationen 
mellan svenska och tyska forskare ändrat karaktär: medan samarbetet var 
mer organiserat under 1930-talet, handlade det nu mest om personliga 
kontakter av individer som hade tydliga gemensamma forskningsintres-
sen. En annan skillnad i kontakterna var att det tyska intresset för den 
skandinaviska folklivsforskningen, och här särskilt för den svenska, var 
större än tvärtom.

6.2 Svensk folklivforskning som inspirationskälla
Det fanns ytterligare skäl varför tyska folklivsforskare intresserade sig för 
svensk forskning efter krigsslutet. Ämnet togs upp vid ett gruppsamtal 
på HUB:

Wolfgang Kaschuba: Jag kan bara säga just nu, vilket intryck som jag hade 
när det gällde ämnets historia. Jag hade egentligen två intryck när det gäl-
ler Sverige. Det ena, som var mycket viktigt efter 1945, var, betraktat från 
Västtyskland: var kan vi anropa kronvittnen för att det vi gör inom historisk 
etnologi blir fritt från nazismen […] och den andra punkten var just folklivet, 
det svenska konceptet. […] Och det blev jämnt citerat, och det, tycker jag, 
gäller för den tiden […] när man sökte ämnets horisont inom disciplinen. Då 
hade man mycket kontakt med schweizare, svenska och engelska folklorister. 
[…] Och det andra var naturligtvis sammanhanget, agraretnografin, och det 
alltså är byn så att säga fortfarande som ämne, och där verkade det, mycket 

 2 Korrespondens mellan Wolfgang Jacobeit och Sigfrid Svensson 1964–1965, Sigfrid Svens-
sons korrespondens, LUB.
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förenklat sagt, också kunna hjälpa till att urbaniseringen i Sverige inte hade 
kommit så långt[…]3

Wolfgang Kaschuba återkom även senare under samtalet till att flera 
tyska folklivsforskare refererade till sina svenska kollegor som ett slags 
kronvittnen (Kronzeugen). 4 Genom att tillämpa liknande teorier, metoder 
och teman som användes inom det svenska ämnet – som ansågs fritt från 
nazismen – kunde de tyska forskarna legitimera det egna ämnets fortsatta 
existens. Kaschuba talar i citatet om den historiska folklivsforskningen. 
Fram till 1960-talet dominerade denna inriktning det tyska ämnet, studier 
av samtiden genomfördes i någon större utsträckning först från 1970-talet 
och framåt. Det var alltså framför allt den historiska forskningen inom 
ämnet som behövde rentvås från nazismen.

Enligt Kaschuba vände sig tyska forskare gärna till kollegor i politiskt 
neutrala länder för att kunna skapa ämnet på nytt och för att legitimera 
dess fortsatta existens. Jag skulle vilja beskriva det som att man ville hämta 
impulser från sådana nationella och politiska sammanhang som vid den 
tiden betraktades som obefläckade av nazismen för att rensa det egna 
ämnet från sitt nazistiska förflutna. Detta var något som de tyska folk-
livsforskarna strävade efter, men som för det mesta inte yttrades i det of-
fentliga samtalet under 1950-talet och i början av 1960-talet. Jacobeits bok 
från 1965 var här nog ett undantag – men det var också lättare i DDR att 
kritisera folklivsforskning för sitt nazistiska förflutna eftersom en vanlig 
uppfattning i DDR var att fascismen fanns på andra sidan järnridån och 
att den egna nationen hade byggts av just dem som hade varit förföljda 
och flytt undan nazismen (Brinkel 2012). 

Av citatet ovan framgår också att Sverige betraktades av tyskarna som 
ett land där urbaniseringen inte hade framskridit lika snabbt som i flera 
andra europeiska länder. Samtidigt var Sverige ett modernt, demokratiskt 
land och en viktig förebild för Tyskland efter krigsslutet. Denna kombina-
tion av ett framtidsland där förändringar i modernitetens fotspår spreds 

 3 Gruppdiskussion vid HUB 26/10 2010. Tyskt orig: ”Ich kann jetzt nur sagen, welchen 
Eindruck ich denn im Hinblick auf die Fachgeschichte hatte. Ich hatte eigentlich zwei 
Eindrücke, was den Blickpunkt Schweden angeht. Das eine war, dass es nach 1945 ja 
ganz wichtig war, von Westdeutschland aus gesehen: wo können wir Kronzeugen dafür 
anrufen, dass das, was wir machen, die historische Volkskunde, NS-frei wird. […] und 
der andere Bezugspunkt war eben Volksleben, das schwedische Konzept. […] Und das 
ist immer zitiert worden, und das, finde ich, gilt für die Phase, […] in der der Horizont 
des Faches im Fach gesucht wurde. Also man hat mit Schweizern, schwedischen, [und] 
englischen Folkloristen Kontakt gehabt. […] Und das zweite war natürlich der Zusam-
menhang, Agrarethnografie, das Dorf ist sozusagen weiterhin ein Thema. Und da schien 
es eben auch hilfreich zu sein, dass, sehr verkürzt gesagt, die Urbanisierung in Schweden 
noch nicht so weit fortgeschritten war […]” 

 4 Gruppdiskussion vid HUB 26/10 2010.
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långsammare än i många andra länder gjorde den svenska folklivsforsk-
ningen till en attraktiv inspirationskälla för tyska folklivsforskare. 

Vid gruppdiskussionen med etnologer på HUB framkom också att 
Sigurd Erixons koncept Volksleben fick stor betydelse för återetableringen 
av folklivsforskningen i Tyskland – även detta tolkades som ett nytt och 
användbart vetenskapligt tillvägagångssätt för att studera folket. Bl.a. Er-
ixons funktionalistiska tid- och rum-studier och hans sociala förklarings-
modeller sågs som användbara och inspirerande även för undersökningar 
i Tyskland. Detta känner jag igen från mina egna studier i Volkskunde vid 
universitetet i Kiel i slutet av 1980-talet, där detta koncept presenterades 
under beskrivningen ”den svenska skolan”. I en introduktionsbok till 
ämnet från 1985 förklarar författarna Ingeborg Weber-Kellermann och 
Andreas C. Bimmer att ”den svenska skolan” från början handlade om 
svenska folklivsforskares kritik mot Mannhardts teser (som förklarade 
många kulturella fenomen som survivals från svunna tider och gamla 
traditioner) bl.a. genom Waldemar Liungman, Carl Wilhelm von Sy-
dow, Sigurd Erixon, Sigfrid Svensson, Åke Campbell och Albert Eskeröd 
(Weber-Kellermann/Bimmer 1985:100–101). Här nämns framför allt den 
svenska forskningens funktionalistiska, psykologiska, sociala och ekono-
miska förklaringsmodeller som en viktig inspirationskälla till den tyska 
forskningen. De hjälpte den tyska forskningen att utveckla nya teoretiska 
perspektiv och nya arbetsmetoder. Tre kategorier uppges som särskilt 
viktiga för analyser: tid, rum och social grupp. Weber-Kellermann och 
Bimmer: ”Därmed hade man befäst begreppet ’social kontext’ och sur-
vivalforskningen, som existerade bortom dessa referensramar, tillhörde nu 
det förflutna” (Weber-Kellermann/Bimmer 1985:101).5

Svenska teorier, metoder och forskningsfält väckte alltså uppmärksam-
het i Tyskland som letade efter nya vetenskapliga koncept efter kriget. Här 
fanns någonting intressant som man kunde anamma för att skapa ämnet 
på nytt. Samtidigt handlade den tyska folklivsforskningen vid denna tid 
fortfarande mest om utforskningen av den lantliga befolkningen. Men så 
småningom hämtade man också inspiration från svenska etnologer för att 
studera urbaniseringen. I samtal med tyska etnologer nämndes här t.ex. 
Sven B. Ek som en viktig inspirationskälla. 

De tyska folklivsforskarna intresserade sig dessutom för innovations- 
och diffusionsstudier, där man också hämtade idéer från sina svenska 
kollegor. Även inom dessa områden fanns enligt mina samtal med tyska 
etnologer stora behov till förnyelse under efterkrigstiden. Som jag nämnt 
tidigare, kritiserades atlasarbetet dels för att vara gammaldags och förle-
gat, dels för att det hade använts som ett slags tillflyktsort för nazistiskt 
 5 Tyskt orig: ”Damit war der Begriff des sozialen Kontextes verfestigt und die von solchen 

Bezugssystemen losgelöste Survivalforschung der Vergangenheit anheimgegeben.”
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influerade forskare (se kap. 5.2). Även här önskade de tyska forskarna 
en förnyelse av det kulturgeografiska arbetet och även här hämtade de 
inspiration från den svenska folklivsforskningen. De tyska etnologerna 
nämnde här särskilt Sigfrid Svensson och Nils-Arvid Bringéus som viktiga 
inspiratörer.6 Tanken var att använda kartan nu inte enbart för att visa 
utbredningen av ett nytt fenomen, utan för att även kunna demonstrera 
olika faser i innovationsförlopp (se bl.a. Bringéus 1986 och 1968). Nils-
Arvid Bringéus utvecklade här nya metoder för att kombinera studier på 
makronivå med djupundersökningar på lokal nivå. För Bringéus, tyska 
kollegor var här inte enbart innovationsforskningen intressant, utan även 
den nya innebörden för den kulturgeografiska forskningen. Bringéus 
etablerade under 1970-talen och framåt nära samarbete med Günther 
Wiegelmann (1928–2008), professor i Volkskunde/Europäische Ethnologie 
vid Münster universitet, och de samarbetade inte bara på det kultur-
geografiska området utan även kring mat- och bildforskning.7 Bringéus 
ses också inom dessa områden som en viktig inspiratör för den tyska 
forskningen.

Silke Göttsch, professor i etnologi vid Kiels universitet, menade i sam-
tal med mig att ett viktigt intresse inom 1970-talets tyska etnologi just 
var moderniseringen av studierna om ”rumslig spridning” (Kulturraum-
forschung) och innovationsforskning, där den svenska forskningen hölls 
som förebild. Under 1980-talet initierade forskare vid institutionerna i 
Kiel, Münster, Köpenhamn och Lund regelbundna seminarier över na-
tionsgränser med deltagare från dessa institutioner för att bl.a. ägna sig 
dessa frågor. Dessa seminarier nämndes även av Göttschs kollega, Ruth-
E. Mohrmann, professor emerita i Volkskunde/Europäische Ethnologie vid 
Münster universitet och av Anders Gustavsson. Både Göttsch och Mohr-
mann lyfte fram hur Bringéus forskning har intresserat och fortfarande 
intresserar många tyska etnologer. Silke Göttsch berättade dessutom att 
tyska etnologer under 1980-talet och framåt också såg med stor nyfiken-
het på utvecklingen av kulturanalysen och de nya framställnings- och 
skrivsätten som började praktiseras i Sverige, t.ex. av Jonas Frykman och 
Orvar Löfgren.8 Särskilt Löfgren blev under 1980-talet och framåt vid 
sidan om Bringéus en viktig representant för svensk etnologi i Tyskland. 
Genom sin chef Bringéus hade Löfgren redan kontakter med flera tyska 
institutioner och bjuds än idag ofta in för att tala om sin forskning.9 

 6 Samtal med Hermann Bausinger 22/3 2010; samtal med Ruth-E. Mohrmann 22/12 2010; 
samtal med Silke Göttsch 5/10 2010; samtal med Konrad Köstlin 15/10 2010; gruppdiskus-
sion vid HUB 26/10 2010.

 7 Samtal med Nils-Arvid Bringéus 25/5 2010.
 8 Samtal med Silke Göttsch 5/10 2010.
 9 Samtal med Orvar Löfgren 27/5 2010. Se även kap. 6.3.
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Löfgren betraktas av de tyska kollegorna som en representant för en ny 
och spännande etnologi och det är inte bara hans vetenskapliga gärning, 
utan även hans sätt att framträda som fascinerar tyskarna. Han och Jo-
nas Frykman representerar för många tyska etnologer än idag en ny och 
modern vetenskap, en rolig, men ändå professionell skrivstil och en ny 
vetenskaplig estetik som t.ex. tar sig uttryck i analyser skrivna i en ironisk 
och humoristisk stil, men som bygger på seriös vetenskaplig forskning. 10 

De här beskrivna tyska uppfattningarna av svensk etnologi från 1960-ta-
let och framåt kan dock inte enbart förklaras med de tyska försöken till 
ämnets återuppbyggnad och strävan efter distans till nazismen. Förmod-
ligen hänger de även samman med tyska föreställningar om Sverige som 
ett föregångsland och en förebild när det gäller demokrati, mänskliga rät-
tigheter och frihet. Drömmen om Norden bidrog här förmodligen också 
till det fortsatta stora tyska intresset för tysk folklivsforskning efter kriget. 
Flera av de äldre tyska samtalspartnerna, som har upplevt krigsåren, berät-
tade hur man i Tyskland betraktade Sverige som ett ”paradis”, oförstört av 
kriget med stabil demokrati och vacker natur. Även detta spelade säkert 
en viktig roll för den tyska beundran för den svenska folklivsforskningen. 

De mer organiserade kontakterna mellan svenska och tyska etnolo-
giska institutioner avtog under 1960-talet och framåt. Nu handlade det 
mest om individuella forskarkontakter och -utbyten. Här fanns dock 
flera svenska folklivsforskare och etnologer som fortsatte sina kontakter 
med både väst- och östtyska forskare under 1960-talet och framåt. I kalla 
krigets skugga mötte dessa forskare nya utmaningar när det gällde frågor 
kring gränsdragningar mellan vetenskap och politik. I Väst- och i Öst-
tyskland omtolkades folklivsforskningen och senare etnologin utifrån nya 
politiska kontexter. 

6.3 Svensk och tysk folklivsforskning  
i skuggan av kalla kriget

Samtidigt som de tyska folklivsforskarna ville skapa ämnet på nytt 
och rentvå det från nazismen, påverkades den vetenskapliga kunskaps-
produktionen av nya diskurser i skuggan av kalla kriget. Medan det 
under 1950-talet fortfarande förekom vetenskapliga samarbeten mellan 
Väst- och Östtyskland, ökade de politiska konflikterna och även den 
vetenskapliga splittringen under 1960-talet och framåt. 1957 ställdes en 
planerad kongress mellan väst- och östtyska folklivsforskare i Dresden 
in p.g.a. allt större politiska konflikter. Medan DDR-myndigheterna var 
oroliga för politisk påverkan från väst fanns i Västtyskland en rädsla för att 

 10 Samtal med Silke Göttsch 5/10 2010; samtal med Konrad Köstlin 15/10 2010; gruppdiskus-
sion vid HUB 26/10 2010; samtal med Wolfgang Kaschuba 27/10 2010.
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den östtyska folklivsforskningen kunde få allt för starkt inflytande vilket 
inte välkomnades av de västtyska akademikerna (Schmoll 2009:258f.). 
Splittringen och systemkonkurrensen ökade både på det politiska och på 
det vetenskapliga planet. Efter uppförandet av muren 1961 vägrades en 
större DDR-delegation att få resa till en västtysk kongress som ordnades 
av DGV i Konstanz och nu var även den vetenskapliga delningen mellan 
väst- och östtysk folklivsforskning ett faktum (Schmoll 2009:262). Från 
1960-talet och framåt blev det allt svårare för västtyska forskare att få resa 
till DDR och för en östtysk forskare att resa till Västtyskland. Nu fick varje 
DDR-medborgare, som ville resa till det ”kapitalistiska utlandet”, ansöka 
om utresetillstånd och det blev allt svårare att få en utlandsresa beviljad av 
DDR-myndigheterna. Mina samtalspartner, som varit verksamma inom 
den östtyska etnologin, berättade för mig hur svårt det var och hur lång 
tid det kunde ta att få utresetillstånd till en konferens i ett land utanför 
Sovjetunionen. 

I detta kapitel analyseras berättelser från svenska etnologer om deras 
resor till Västtyskland och DDR 1967–1987. Under denna tid omför-
handlades gränsdragningar mellan vetenskap och politik på nytt och 
nya diskursiva sammanhang påverkade ämnesutvecklingen i Sverige, i 
Västtyskland och DDR. De politiska och vetenskapliga förhållandena 

Byggandet av muren utanför Brandenburger Tor i Berlin på sommaren/hösten 1961. 
Bundesarchiv, Bild B 145, Bild-P061246/ Fotograf okänd. 
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förändrades snabbt under denna tidsperiod och aktörerna inom ämnet 
fick positionera sig och andra utifrån de nya förhållandena under kalla 
kriget, vare sig de ville det eller inte. 

Även detta kapitel bygger mycket på samtal som jag har fört med 
svenska och tyska etnologer. Vid känsliga ämnen har jag valt att helt 
anonymisera talaren för att skydda dennes identitet. Känsliga ämnen kan 
t.ex. vara att någon berättar att någon kollega har varit medlem i SED 
eller varit Stasimedarbetare. Jag har själv fått tal del av en sådan berät-
telse som har försatt mig i en obekväm situation under mitt fältarbete i 
Tyskland. Eftersom denna händelse visar dels hur min egen bakgrund har 
influerat mina samtal med etnologerna och mitt skrivande och dels hur 
en fortfarande mycket laddad historia har påverkat hela min forskning, 
vill jag berätta närmare om det, innan jag går in på svenska etnologers 
upplevelser av sina resor till Västtyskland och DDR.

En gång under mitt fältarbete i Berlin bjöd en av mina samtalspartner 
mig in till ett operabesök i staden. Innan föreställningen började, vände 
professorn sig till mig och viskade: ”Tja, även i vårt eget ämne [Volk-
skunde] hade vi våra spioner [Spitzel]…” Jag: ”Vad menar du, menar du 
att någon rapporterade till Stasi?” Han: ”Ja.” Jag: ”Hur gick det till? Vem 
var det?” Nu fick jag lova honom att absolut inte nämna några namn i 
denna angelägenhet, vilket jag gick med på. Professorn berättade sedan, 
vem det handlade om och att personen ifråga förlorade sin anställning 
efter 1990, när det kom fram att hen hade varit en informatör (inoffizieller 
Mitarbeiter, IM) till Stasi. Jag skrev samma kväll i min fältdagbok: 

Efter att ha lärt känna Y [den utpekade personen], kan jag inte riktigt föreställa 
mig det [att Y rapporterat till Stasi], men det stämmer förmodligen när X 
[professorns namn] säger det. X menade också, nåja, Y kanske var ung då och 
ville göra karriär. Det var kanske ett sätt för Y att ta sig fram. Oj. Överhu-
vudtaget tycker jag att östtyskarna tar det lite väl lätt med dessa spionerier.11

Före detta samtal hade jag träffat flera etnologer, som hade varit verk-
samma i DDR, och jag skrev även då i min fältdagbok att det kändes 
märkligt att dessa personer tog så lätt på att man hade spionerat på dem, 
t.o.m. deras egna grannar eller kollegor. Men det kanske var ett sätt och är 
fortfarande ett sätt att hantera dessa jobbiga situationer: att bagatellisera 
dem eller skämta om dem. Här påverkar nog min västtyska bakgrund 

 11 Ur min fältdagbok från hösten 2010 i Berlin (datum uppges inte fullständigt här för att 
bevara anonymiseringen). Tyskt orig: ”Nachdem ich Y heute kennengelernt habe, kann 
ich mir das schwer vorstellen, aber es stimmt sicher. X meinte auch, naja, Y sei ja damals 
jung gewesen und wollte Karriere machen. Und vielleicht sei das ein Weg gewesen, um 
voranzukommen. Oh jeh. Überhaupt finde ich, dass die Ostdeutschen das mit der Spit-
zelei sehr auf die leichte Schulter nehmen.” 
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mina upplevelser, då jag, uppvuxen i Västtyskland under kalla kriget, har 
svårt att föreställa mig hur människor i en diktatur kan spionera på sina 
vänner, kollegor och sina familjemedlemmar och rapportera om dem till 
regimen.

Efter samtalet i Operahuset fick jag obehagskänslor och funderade på 
hur jag skulle hantera detta. Å ena sidan hade jag lovat att inte nämna 
några namn i denna angelägenhet, å andra sidan anser jag att frågan inte 
kan sopas under mattan, när man studerar etnologiämnet i DDR. Stasi 
var en viktig maktfaktor och påverkade alla i DDR. Vid samtal med en 
tysk kollega i projektets slutfas kunde jag inte låta bli att fråga om Y. 
Då fick jag veta att Y arbetat ganska aktivt för Stasi på så sätt att Y och 
hens partner hade bjudit hem forskarkollegor med jämna mellanrum på 
middagar och att de vid dessa tillfällen undersökte kollegornas politiska 
åsikter. Samtalen spelades in via mikrofoner i hemmet och förmedlades 
vidare till Stasi. Min kollega hade dock inte själv sett materialet om Y i 
Stasis arkiv, utan hört det av andra som hade drabbats av hen:s agerande. 

Jag hade gärna undersökt dessa berättelser vidare, men här fanns ett 
problem. När man vill titta på personliga filer i Stasis arkiv får man bara se 
sina egna filer eller de närmaste anhörigas. Det är bara om man vet säkert 
att en person har arbetat för Stasi som man får se filerna utan att inhämta 
personens godkännande. Ett krav är också att materialet ska användas 
till forskning.12 Jag fick Y:s arbete för Stasi bekräftad först i projektets 
slutskede och då räckte tiden inte till att lämna in en ansökan till Stasi för 
att se personens filer eftersom arkivets bearbetningstid för ansökningar är 
flera månader.

Före samtalet med X under operaföreställningen hade jag träffat Y 
och hade aldrig kunnat föreställa mig att hen varit IM. Samtidigt ställdes 
mina samtal med hen i ett nytt ljus i efterhand p.g.a. denna information. 
Y talade nämligen en stor del av tiden om etnologiämnet under nazitiden 
och hens erfarenheter och kunskaper om detta, vilket också var intressant 
för min forskning. Y:s eventuella samarbete med Stasi har fått mig att om-
tolka dessa samtal i efterhand. Nu undrar jag om Y eventuellt medvetet 
har varit så hjälpsam för att vara med och skapa en egen historieskrivning 
som hen upplever som acceptabel och legitim – och om jag kanske själv 
hjälper till med detta när jag inte problematiserar Y:s samarbete med Stasi. 
Därför är det möjligt att jag kommer att undersöka Y:s arbete som IM 
närmare när arbetet med denna bok är avslutat. 

Slutligen valde jag att enbart undersöka om det fanns filer om tre 
svenska professorer, Nils-Arvid Bringéus, Sven B. Ek och Anders Gustavs-
son, i Stasiarkivet, eftersom dessa besökt DDR och jag fick deras godkän-
 12 E-mail från Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehe-

maligen DDR, Iris Winkler 7/2 2011.
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nanden till sökningar. Här fick jag besked att det inte existerar några filer 
om dem.13 Men detta kan eventuellt ändras i framtiden eftersom arbetet 
med att sätta samman handlingar förstörda av Stasimedarbetare i samband 
med DDR:s sammanbrott 1989/90, fortfarande pågår och material också 
kan hittas längre fram.14 Ett problem med Stasiarkivet är dessutom att 
man inte får söka själv i katalogerna, utan är hänvisad till arkivpersonalens 
sökningar. Så är det möjligt att de svenska forskarna kan hittas i andras 
personliga filer eller i andra arkiv – som jag i nuläget inte har tillgång till. 

Sven B. Ek, Nils-Arvid Bringéus och Anders Gustavsson är några av 
de svenska etnologerna som jag intervjuat om deras Tysklandskontakter. 
Alla tre har berättat för mig om sina resor till Väst- och Östtyskland. I 
kap. 6.3.1 och 6.3.2 står framför allt deras resor till DDR i fokus eftersom 
detta ämne särskilt tydligt belyser frågor kring gränsdragningar mellan 
vetenskap och politik. 

6.3.1 Sven B. Ek och den politiska lojaliteten i DDR
Anders Gustavsson berättade för mig om sitt första möte med den tyska 
etnologin, vilket började med en märklig situation i Berlin 1968. Gus-
tavsson var student i Lund och åkte under ledning av den dåvarande 
docenten Sven B. Ek och några andra forskarstuderande på en resa till 
Tjeckoslovakien. 

Anders Gustavsson: För att, 1968, då var Ek ju docent i Lund och jag var 
student och då åkte vi till Tjeckoslovakien […] Och det var den [ohörbar] 
så kallade Pragvåren där. […]

Vi åkte väl tåg, tror jag… och då hade vi några timmar, där vi fick sitta 
på järnvägsstationen i Östberlin. Och då, så, det var ju inget vidare att sitta 
där för då hade vi såna gevär runt oss överallt […] Några timmar hade vi, 
jag tror, vi hade dagsvisum i Berlin på nåt vis… Så vi fick lov att gå runt. Så 
sade jag, det är väl dumt att sitta här hela tiden… då var det [namn] som var 
amanuens då […], och vi två, vi sade, jo, vi går till Etnologen då. Men då sade 
Sven B. Ek, men jag kan inte gå med dit… Han hade varit i konfrontation 
med [Paul] Nedo. Och så fick vi inte lov, absolut inte säga att Ek var här, för 
Nedo. Men vi fick träffa honom, Nedo, kommer jag ihåg…15

Vad var det som hade hänt? Varför fick Ek inte nämnas i mötet med 
etnologerna i Östberlin 1968? När jag träffade Sven B. Ek berättade han 
i ett samtal, där också kollegan Birgitta Skarin Frykman deltog, närmare 
om vad som hade hänt: 
 13 E-mail från Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehe-

maligen DDR, Iris Winkler, 7/9 2011.
 14 Vid DDR:s sammanbrott hittades mer än 17 200 säckar med sönderrivna dokumentbitar 

som nu rekonstrueras säck efter säck (Almgren 2009:95).
 15 Samtal med Anders Gustavsson 21/4 2010. Om Paul Nedo se kap. 1.4.4.
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Sven B. Ek (S): Sedan har jag ju inte haft så rasande mycket kontakter med 
mina tyska kollegor… Det intressantaste var väl det du var inne på… nämligen 
kontakterna med östtyskarna ju. 
Jag: Mm.
Birgitta Skarin Frykman (B): Mm.
S: Det blev ju inte så långvarigt. Det ledde ju till att jag blev inbjuden till 
Bad Saarow.16 
Jag: Mm. Just det.
S: Och där var jag då tillsammans med bland annat [Hermann] Bausinger…
Jag: Mm.
S: … och en schweizare som var mycket duktig, som hette [Rudolf ] Braun… 
plus en fransman som väl egentligen inte höll på med folklivsforskning 
[…] Men det var vi som var utlänningarna. […] Men då bodde vi såklart i 
Västberlin, men var inne i Östberlin också. Och då tog jag mig upp där på 
den här akademin och tornade in där, vilket var ju inte var det lättaste, för det 
var ju som en liten fästning… I den vevan, så måste jag ha träffat [Wolfgang] 
Jacobeit helt enkelt. 
Jag: Ja, just det. 
S: Och sen, ja, så var vi hemma hos honom… och blev bjudna på en måltid 
vid något tillfälle. Och sen utvecklades ju personliga kontakter… med en 
viss förståelse så att säga också, oss emellan.
Jag: Mm.
S: Och det var väl det plus det att jag höll på med stadsforskning och liknande, 
det var det som gjorde att jag blev inbjuden till Bad Saarow. 
Jag: Mm.
S: Och det hade kunnat bli någonting av det…, utvecklas till vidare kontakter, 
MEN… jag var ju relativt ung, och för en gångs skull var jag ordentligt naiv ju…
Jag och B skrattar.
S: … jag satte mig, när jag hade kommit hem [från konferensen i Bad Saarow], 
ner och skrev ihop en liten artikel om det här besöket. […] Jag tyckte inte 
att den var så gräslig…
Jag och B skrattar. 
S: … men det är klart, det framgår ju, att, den som har skrivit… inte är nån 
sån här riktig anhängare till kommunismen och DDR.
Jag: Mm.

 16 Bad Saarow är en liten stad som ligger ca tre mil sydöst om Berlin, vid tiden för berättelsen 
i DDR.
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S: Och det är en del iakttagelser ju som kanske inte var så lyckliga,… lycko-
samma. Jag tänkte inte alls på att de där nere i Berlin skulle ta del av artikeln 
[…] och det är där naiviteten kommer in, att… sen efteråt har man ju 
begripit, att allting som gällde Östtyskland, lusläste man helt enkelt ju, hade 
en ordentlig koll på. Det var inte sån där jättestor tidning, det var tidningen 
Arbetet ju, det var ändå en av de största svenska tidningarna, det var det ju, 
som sagt... jag tänkte inte på det helt enkelt.
Jag: Mm.
S: … och det ledde till att det blev reaktioner där nere… och de reaktionerna 
gick ut över Jacobeit. […] Mm. Jacobeit, som var ju den som basade över 
det hela. Och han skrev, ... jag minnas, ett tämligen upprört brev.17 […] Jaja. 
Men han var väl lite upprörd där och jag skrev ihop ett brev till honom… 
ett långt brev var det faktiskt och det brevet gick i stort sett ut på att det 
som stod i den lilla artikeln, det stod inte där, utan de hade misstolkat allt… 
och det var ett försök alltså att rädda Jacobeit helt enkelt. Det var ju min 
skyldighet att göra, ju. 
Jag: Jo, problemen var ju att de också kunde råka illa ut.
B: Mm. 
S: Ja, visst. Sen vet jag inte hur det gick. Jag misstänker han hade lite motstånd 
där ifrån början, med att han kom västifrån… och det blev ju inte bättre 
då, när en av hans kompisar åstadkom en sån hära lite små negativ artikel. 
Jag: Mm.
S: Men honom hade jag väl aldrig kontakt med sen egentligen. 
Jag: Inte efter det? 
S: Nej, jag tror inte det, jag hälsade till honom lite då och då genom kollegor 
från Östtyskland, men jag hörde aldrig av honom.
Jag: Mm.
S: Och det kan jag förstå, alltså. Och det begriper jag nu efteråt. 
Jag: Hur tolkar du det nu då, att han inte hörde av sig…, tror du att det var 
av politiska skäl, att han var rädd om sin karriär kanske?
S: Ja… det kan ha varit det. Han kan ha varit sur… att jag skrev som jag 
gjorde. Det har jag också förståelse för, ju. Men det är klart, han var väl efter 
den artikeln inte något starkt kort i DDR… 
Jag och B skrattar.
S: Ja, det var ju faktiskt så att myndigheterna, de kunde ju tillåta sig att gripa 
folk för mindre, som tog sig igenom DDR… Jag gjorde det, jag tog mig 

 17 Sven B. Ek kom senare på att det inte var Wolfgang Jacobeit, utan Paul Nedo som skrivit 
brevet till honom, se s. 298.



293

igenom, -68 var det väl, året därpå var det… tillsammans med mina studenter, 
mitt seminarium. Vi skulle ner till Tjeckoslovakien då, hälsa på. Och jag var 
uppriktig orolig faktiskt att inte jag skulle komma till Tjeckoslovakien. De 
kunde mycket väl fått för sig att de skulle ta och herra mig.
Jag och B: Ja.
S: Jag menar... kanske inte precis åka i fängelset, men de kunde ju stoppa en 
och skicka en tillbaks, nåt sånt, ju. 
Jag: Ja. 
S: Men så blev det inte i alla fall. 
Jag: Ni fick åka dit? 
S: Vi fick åka igenom där. Och vi fick åka tillbaks också (skratt). 
Jag: Ni kom hem också? (skratt)
S: Ja. 
Jag: Men ni hörde ingenting om att det var något problem med att komma 
tillbaka sen? 
S: Nej… nej. Det dämpas väl så småningom också, ju.18 

Ur dagens perspektiv omtolkar Sven B. Ek händelserna från 1967/68. 
Nu talar han om sin naivitet och framställer sig själv som vid den tiden 
okunnig om de östtyska förhållandena vid denna tid. I hans berättelser 
skymtar fortfarande fram ånger och rädsla över hur hans artikel i Arbetet 
togs emot av östtyskarna och de eventuella konsekvenserna för en mycket 
respekterad kollega. ”Och det är där naiviteten kommer in, att… sen 
efteråt har man ju begripit, att... allting som gällde Östtyskland, lusläste 
man helt enkelt ju, hade en ordentlig koll på”. I medierna i 1960-talets 
Sverige var yttrandefrihet en självklarhet och här var det inget problem 
att ironisera över de östtyska förhållandena. Men precis som nazidikta-
turen höll också DDR-regimen hård koll på vad som skrevs om deras 
stat i utlandet. Tolkningar om de egna nationella förhållandena skulle 
bevakas och reageras på för att förmedla en så positiv bild som möjligt om 
DDR i utlandet (Almgren 2009 och 2010). Eks artikel, som förmedlade 
en kritisk bild av DDR, blev här en utmaning av DDR:s strategi om 
acceptans och legitimering av DDR:s politik i utlandet. Sverige sågs som 
ett ”tyngdpunktsland” (Schwerpunktsland, Almgren 2009:15) av DDR-
myndigheterna. Det innebar att det alliansfria Sverige betraktades som en 
viktig utgångspunkt för att försöka väcka sympati för DDR i Västeuropa. 
Därför blev det särskilt betydelsefullt vad som rapporterades om DDR i 
svenska medier. Birgitta Almgren ger i sin forskning om Sveriges kontak-
ter med DDR talrika exempel på hur svenskar

 18 Samtal med Sven B. Ek och Birgitta Skarin Frykman 30/1 2011.
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inte förstod den hårda partistyrningen och de politiska komplikationerna för 
DDR-medborgarna utan betraktade dem som jämbördiga aktörer som kunde 
fatta egna beslut och agera efter eget huvud (Almgren 2009:253).

Ett exempel, som liknar Eks, är den östtyska författaren Christa Wolf 
(1929–2011), vars bok Nachdenken über Christa T (Reflektioner över 
Christa T) kritiskt recenserades av Thomas von Vegesack i tidningen 
Expressen. Så fick Christa Wolf efter denna recension förklara sig inför 
östtyska myndigheter och och ta avstånd till Vegesacks tolkning (Almgren 
2009:60). Det visar att även kritiska kommentarer i utlandet om östtysk 
litteratur, musik, film och annat kunde leda till besvärliga situationer för 
DDR-kulturpersonligheter och konstnärer. 

Utifrån dåtida svenska föreställningar om vetenskaplig frihet och 
yttrandefrihet var Eks artikel i Arbetet inget problem. Vid den tiden 
uppfattades DDR helt enkelt inte som en diktatur av många svenskar, 
utan som ett land som många andra – som Almgren visar, fanns många 
DDR-sympatisörer i Sverige som lät sig inspireras av bl.a. det östtyska ut-
bildningssystemet (Almgren 2009). Men hon påpekar också att det fanns 
många kritiska röster i Sverige, särskilt efter byggandet av Berlinmuren 
1961 och efter Warszawapaktens invasion av Tjeckoslovakien 1968, men 
även efter andra idag mindre kända händelser, som exempelvis utvis-
ningen av sångaren Wolf Biermann från DDR 1976 (Almgren 2009:350). 
Ek skrev sin artikel före Pragvåren 1968 och vid den tiden stärktes de 
kritiska rösterna även inom Sovjetunionens olika nationer som krävde 
yttrandefrihet och större demokratiskt deltagande. 

Men vad skrev Ek då i sin artikel som gjorde DDR-myndigheterna 
så upprörda? 

I artikeln ”En rapport från ett östtyskt symposium” i den social-
demokratiska Arbetet 5/1 1968 berättar Ek om sitt deltagande i den inter-
nationella konferensen i Bad Saarow 4/12–6/12 1967. Konferensen hade 
ordnats av den av Nedo och Jacobeit skapade Arbetsgruppen om 1800- och 
1900-talets etnologiska frågor, där alla intresserade var välkomna. Syftet 
med gruppen var att försöka ena den historiska forskningen inom ämnet 
som började bli alltmer fragmenterad och splittrad (Brinkel 2012:92). 
Kongressen i Bad Saarow handlade också om 1800- och 1900-talens et-
nologiska frågor och Ek hade bjudits in för att tala om ”Zur Erforschung 
der industriellen Periode in Schweden” (Etnologiska studier om den in-
dustriella perioden i Sverige).19 De flesta av de ämnen, som presenterades 
vid kongressen, handlade om förändringarna på landsbygden och i städer 

 19 ”Kolloquium über volkskundliche Probleme des 19./20. Jahrhunderts, 4–6/12 1967 in Bad 
Saarow bei Berlin.” Akte 123: Konferenzen, Tagungen, Kolloquien 1958–1976. Sektion 
Geschichte der HUB, Bereich Ethnographie. HUB, Archiv.
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i industrialismens fotspår. Ek fick skicka in sitt manuskript i förväg till 
organisatörerna. När jag studerade material i Humboldtarkivet visade det 
sig att hans text noggrant granskats av en icke namngiven läsare. Anmärk-
ningarna bestod dock i första hand av språkliga korrigeringar.

I sin artikel i Arbetet i januari 1968 berättar Ek mindre om själva sym-
posiets innehåll än om situationen för etnologiämnet och för akademin i 
DDR. Det blir tydligt att han försöker balansera kritiska uttalanden med 
positiva bedömningar, t.ex. när han lyfter fram den östtyska tidskriften 
Demos som en ”utmärkt recensionstidning”, där man nu även får recen-
sera ”ickekommunistisk litteratur”, om än i första hand från de ”neutrala 
staterna”.20 Han berömmer dessutom att ”en forskning, vars objekt kan 
sägas vara den kommunistiska politikens framgång eller nederlag, har 
släppts fram i frihet och t o m med kapitalistiska deltagare”. Enligt Ek 
pekar det på ”ett vänligare klimat för den historiska samhällsvetenska-
pen”. Men redan här skymtar en kritik fram, nämligen mot forskningens 
kommunistiska fokus, som han ironiskt beskriver med intresset för ”den 
kommunistiska politikens framgång eller nederlag”. Det kan uppfattas 
som en stark förenkling av den dåtida östtyska vetenskapspolitiken. 

Enligt Ek gällde deltagarnas största uppmärksamhet den socialistiska 
tidsperioden och den socialistiska folkkulturen: 

Det största intresset tilldrar sig den socialistiska perioden, alltså tiden efter 
1945. Mål och metoder diskuteras högt och bestämt. Öppnast blir diskus-
sionen man mot man i det fria eller i en undandragen vrå. Det rör sig ju 
om utforskningen av den socialistiska folkkulturen, ekonomiska och sociala 
förhållanden i dagens öststater som resultatet av folklig traditionalism och 
kommunistisk centralregering. Attitydproblemen kommer också med i bilden 
men här blir det än brännbarare och den offentliga diskussionen kringgår 
frågan med tystnad. Det finns fortfarande gränser.21

Centrala begrepp som den socialistiska folkkulturen och folklig traditionalism 
definieras inte närmare i Eks artikel, vilket tyder på att dessa vid denna tid 
redan var etablerade och allmänt kända termer. Förmodligen är de svenska 
översättningar från tyska begrepp: det är sannolikt att folklig traditiona-
lism var en översättning av Volkstraditionen eller sozialistische Kultur des 
Volkes. Begreppet folklig ger dessa begrepp en positiv innebörd i meningen 
av jordnära, demokratisk, förankrad i folket. Jag har i min avhandling 
diskuterat hur begreppet folket transformerats i svenska översättningar av 
politiskt laddade tyska adjektiv under nazitiden, som exempelvis völkisch, 
volksnahe, Volks-. Svenska översättningar av t.ex. völkisch till folklig ledde 
till att det rasbiologiska innehållet i völkisch försvann, vilket gav ordet ett 
 20 Sven B. Ek: ”Rapport från ett östtyskt symposium”. Arbetaren 5/1 1968.
 21 Ibid.
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annat innehåll än i Nazityskland, då det entydigt syftade på rasbiologiska 
beskrivningar (Garberding 2007:76). Även översättningar från språkbruk 
i DDR till svenska kunde transformera innehållet i centrala östtyska 
termer till något som på svenska kunde uppfattas som ”neutralt” och 
”opolitiskt” (Almgren 2009:34ff, 448ff). På så sätt fick adjektiv som folklig 
inte samma politiska laddning som det motsvarande tyska ordet. I Eks 
artikel flyttas dock beskrivningarna av det folkliga i Östtyskland in i en 
politisk kontext och det framkommer att både han själv och de kritiska 
kollegorna, som han talat med på kongressen, upplever en sammanbland-
ning av vetenskap och politik som något problematiskt. 

Men att begreppen används i artikeln utan närmare förklaring kan 
även tolkas som om det förutsattes i Östtyskland att det existerade en viss 
socialistisk folkkultur som kunde utforskas och ge svar på många av dåti-
dens samhällsfrågor. Från ett nutida perspektiv skulle man dock snarare 
beskriva det som att det blev forskarens uppgift att konstruera en socia-
listisk folkkultur och därmed legitimera den dåtida politiska ideologin. 
Precis som under naziperioden användes kulturforskning för att bekräfta 
den aktuella politiska ideologin och sprida den bland befolkningen. 

Ek pekar i sin artikel på en vid den tiden central fråga i Östtyskland: 
förhållandet mellan staten och akademierna. Just vid den tiden plane-
rades den stora ombildningen av de olika humanistiska instituten vid 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin (ADW) och situationen var lad-
dad. Statens styrning av akademierna hårdnade, vilket väckte stor oro. 
Offentliga protester var i stort sett omöjliga och frågan diskuterades mest 
personer emellan. Bl.a. Wolfgang Jacobeit var involverad i integreringen 
av etnologiämnet i Centralinstitutet för historia (Zentralinstitut für 
Geschichte, ZIG) och förmodligen bidrog detta till att hans utländska 
kontakter kontrollerades ännu noggrannare än tidigare. Här kom Eks 
artikel mycket ”olämpligt” för etnologerna i Östberlin. Men citatet visar 
hur Ek försöker problematisera förhållandet mellan ”en kommunistisk 
centralregering och folklig traditionalism i utforskningen av den socialis-
tiska folkkulturen”. När han skriver att diskussionen blev som ”öppnast 
i det fria” eller i en ”undandragen vrå”, antyder han att deltagarna inte 
vågade tala fritt i det offentliga rummet – som ju övervakades av myn-
digheterna. Han antyder här dessutom att flera av deltagarna var kritiska 
mot regimens hantering av forskningen och den akademiska situationen, 
vilket också ”attitydproblemen” pekar på. ”Det finns fortfarande gränser”, 
skriver han. Här sätts ord på skillnader inom en offentlig diskurs och 
en mer privat: Forskarna talar olika språk i olika situationer. Detta var 
vanligt i Östtyskland vid den tiden. Även mina östtyska samtalspartner 
och den tidigare forskningen vittnar om två åtskilda världar: en offentlig, 
där man inte fick säga vad som helst, och en privat, där man vädrade för 
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regimen obekväma åsikter (se bl.a. Brinkel 2012; Almgren 2009). Sam-
talsordningen var klar för de flesta som levde i detta system och samtalet 
påverkades starkt av platsen, där det ägde rum. På vissa platser talade man 
ett ”offentligt språk”, medan man kunde tala mer personligt på andra 
platser. Birgitta Almgren talar också om ”en slags tvåspråkighet”: ett of-
fentligt ”SED-språk” och ett privat språk i den privata sfären (Almgren 
2009:458). Hon menar att DDR-medborgarna blev ”mästare i att tolka 
vad någon egentligen sade, att höra det outsagda och läsa mellan raderna”.

I sin artikel beskriver Ek sedan hur den planerade omvandlingen av 
det akademiska landskapet oroar flera av konferensdeltagarna: 

De östtyska forskarnas inställning till etnologins inriktning mot tiden efter 
1945 är långt ifrån samstämmig. Nyorienteringen kommer från toppen men 
motståndet därnere är massivt. Särskilt de yngre forskarna och de påtagligt 
ickekommunistiska bland de äldre mumlar i bakgrunden. 

Nu lär också de yngre i allmänhet tillhöra de gruppen politiskt icke 
”progressiva”. Ingen säger det rent ut, men jag anar mig till en fruktan i de 
breda leden att etnologin kommer att politiseras. På nytt kunde man säga 
med tanke på vissa tråkiga förhållanden under nazitiden.22

Ek sätter här fingret på något som av flera etnologer vid denna tid upp-
levdes som ett stort problem, nämligen den planerade införlivningen av 
etnologiämnet i ZIG. Några av mina östtyska samtalspartners beskrev 
dessa förändringar som något som försvårade den etnologiska forsk-
ningen i flera år framåt, när forskningsinriktningen och -målen i stora 
drag blev styrda av historiker och politiker. Det är sannolikt att det var 
detta Eks kollegor i Bad Saarow talade med honom om och upplevde som 
etnologins politisering. I citatet skapas en kontrast mellan två grupper, 
de som representerar ”toppen” och står för ”nyorienteringen” och dem 
som utövar motstånd. Nyorienteringen beskrivs i negativa termer och 
skribenten står tydligt på motståndarnas sida. Ett katastrofscenario målas 
upp, när politiseringen av etnologiämnet jämförs med den under naziti-
den – förmodligen var det denna jämförelse som väckte mycket upprörda 
känslor i Östberlin. Artikeln visar tydligt hur demokratiskt orienterade 
deltagare upplever en allt starkare diktatorisk styrning och en maktlöshet. 
Men samtidigt uttalas detta inte heller öppet i texten som också präglas 
av en stor anonymisering och vaghet, när alla deltagare hålls anonyma 
och många vaga termer används (t.ex. ”i allmänhet”, ”därnere”, ”mumlar 
i bakgrunden”, ”vissa”). 

Men hur reagerade akademikerna i Östberlin på Eks artikel? Som 
Ek nämnde i samtal med mig, var han, när han skrev sin artikel, inte 

 22 Sven B. Ek: ”Rapport från ett östtyskt symposium”. Arbetaren 5/1 1968.
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alls medveten om att även utländska artiklar, som behandlade DDR-
förhållanden, lästes av ansvariga i Östberlin. För honom var det därför 
en obehaglig överraskning när han erhöll ett brev från Paul Nedo som 
vid den tiden var professor vid Institut für Völkerkunde und Volkskunde 
i Berlin och som hade varit en av organisatörerna för konferensen i Bad 
Saarow. Det hade alltså inte varit Jacobeit, som hade skrivit brevet, utan 
Nedo, vilket Sven B. Ek meddelade mig, när han sände kopian på denna 
korrespondens till mig. Nedo skrev: 

Ärade herr dr. Ek!
För några dagar sedan erhöll jag den svenska tidningen ”Arbetet” med Er 
artikel om konferensen i Bad Saarow. Jag har läst denna för en vetenskaps-
man ovanlig rapportering och är lite förvånad. Er berättelse innehåller en 
rad uppenbarligen medvetna förfalskningar, förvanskningar och otrevliga 
beskrivningar av andra utländska deltagare. Den står i stark motsats till det 
andra kollegor, som kommer utifrån, har sagt. Vi är förstås intresserade, hur 
vi som organisatörer och gästgivare har kunnat ge anledning till en så föga 
lojal reaktion. Vi ber om en förklaring från er sida. 

Med utmärkt högaktning,
Prof. dr. Paul Nedo.23 

Eks beskrivning av kongressen framställs i brevet som något avvikande och 
ovanligt och den jämförs med presentationer av andra kongressdeltagare. 
Inom den kritiska diskursanalysen benämns detta som en singularisering 
(Wodak m.fl. 1998:83). Detta betecknar en form av individualisering i 
syfte att påpeka något avvikande på ett positivt  eller – som här är fallet – 
negativt sätt. Här skapas singularisering genom beskrivningar som t.ex. 
ungewöhnlich, mit einigem Erstaunen, im schroffen Gegensatz. Jämförelsen 
med andra konferensdeltagares beskrivningar är också en försvarsstrategi 
och en legitimering: inte bara själva kongressen ska försvaras, utan även 
organisatörernas och akademiens agerande. Samtidigt beskrivs inte när-
mare vad de andra utländska deltagarna sagt om kongressen, vilket också 
är en vaghet och en form av maktutövande: på så sätt kan Ek inte jämföra 
 23 Paul Nedo till Sven B. Ek 5/5 1968 (datum verkar vara felaktigt, eftersom Eks svar är daterat 

10/2 1968). Sven B. Eks privatarkiv. Tyskt orig: ”Sehr geehrter Herr Dr. Ek! Vor einigen 
Tagen erhielt ich die schwedische Zeitung ,Arbetet, mit Ihrem Artikel über die Tagung in 
Bad Saarow. Ich habe diese für einen Wissenschaftler ungewöhnliche ”Berichterstattung” 
mit einigem Erstaunen gelesen. Sie enthält eine Reihe offenbar bewuβter Verfälschungen, 
Entstellungen und unfreundlicher Apostrophierungen anderer ausländischer Teilneh-
mer. Sie steht im schroffen Gegensatz zu den vorliegenden Äuβerungen der anderen 
auswärtigen Kollegen. Uns interessiert naturgemäβ, wodurch wir als Veranstalter und 
Gastgeber Veranlassung gegeben haben zu einer so wenig loyalen Reaktion. Wir erbitten 
dazu ein Wort der Aufklärung von Ihnen. Mit vorzüglicher Hochachtung, Prof. Dr. Paul 
Nedo.”
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sina egna ord med kollegornas. I den sista meningen kritiseras Ek för sin 
bristfälliga lojala reaktion. Detta tydliggör den nära sammankopplingen 
mellan vetenskap och politik i en diktatur som DDR: när en akademi 
bjöd in en forskare till en vetenskaplig kongress, förväntade sig regimen 
även politisk lojalitet – vilket innebar enbart positiva rapporteringar. Även 
här liknar dessa strategier dem som användes i Nazityskland. 

Hur försvarade sig Ek mot dessa beskyllningar? Han svarade med ett 
långt brev till Nedo, där han förklarade att han hade stor respekt för 
folklivsforskningen i DDR och att han kände ”personlig vänskap” med 
alla forskare som han hade träffat i DDR. Han försvarade sin rapportering 
med att det inte hade varit någon vetenskaplig beskrivning, utan att han 
hade skrivit den som socialdemokratisk politiker i tidningen Arbetet. Ek: 

Eftersom den [artikeln] är journalistisk, förekommer naturligtvis några små 
skämt, som dock utifrån våra begrepp är absolut harmlösa. Jag får säga att 
de svenska läsarna absolut inte har fått något negativt intryck. Tvärtom, 
menar jag, att artikeln har bidragit till en större förståelse mellan våra båda 
folk och politiska system. I detta sammanhang är jag, om ni tillåter, den 
bäste bedömaren.24

Här skapas en ny tolkning av artikeln. Enligt Ek har just hans ironiska 
och öppna framställning väckt positiva reaktioner hos hans svenska lä-
sare – tvärtemot vad Nedo påstår. Utifrån ett svenskt perspektiv skulle 
läsningen av artikeln vara en annan enligt Ek och snarare bidra till ”en 
större förståelse mellan våra båda folk och politiska system”. Som kännare 
av båda politiska system beskriver han sig som en lämplig bedömare. 
Samtidigt bagatelliserar Ek sina framställningar som ”absolut harmlösa” 
och förklarar dem som journalistiska knep. I sitt brev försvarar han sig 
vidare med att Nedo måste ha missförstått hans artikel, vilket även kan 
bero på språksvårigheter, dvs. Eks användning av det tyska språket. Han 
tillbakavisar Nedos anklagelser om att medvetet ha förfalskat händelserna 
i Bad Saarow i sin rapport och menar att bara hans uppriktiga vänskap 
med kollegorna i DDR låter honom ha överseende med sådana krän-
kande ord. Vidare skriver Ek att kritiken i hans artikel också var riktad 
mot den egna regeringen som han själv hade skällt ut bara för en vecka 
sedan – med betydligt hårdare ord än dem i artikeln. Kritiken mot etno-
logiämnets politisering i DDR grundade sig bl.a. på hans kritiska inställ-

 24 Sven B. Ek till Paul Nedo 10/2 1968. Sven B. Eks privatarkiv. Tyskt orig: ”Weil es journa-
listisch ist, kommen natürlich einige Witzigkeiten vor, die aber nach unseren Begriffen 
ganz harmlos sind. Ich darf sagen, dass die schwedischen Leser durchaus keinen negativen 
Eindruck bekommen haben. Ganz im Gegenteil meine ich, dass der Artikel ein grösseres 
Verständnis zwischen den Völkern und politischen Systemen fördert. In diesem Zusam-
menhang bin ich, wenn Sie gestatten, der beste Beurteiler.”
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ning mot den politiska ideologiseringen av etnologin i Sovjetunionen 
generellt, vilket han redan hade skrivit om för länge sedan och vilket han 
tycker än idag. Ek poängterar också att det inte är han själv i artikeln som 
säger att etnologin politiseras i DDR, utan att han beskriver de östtyska 
kollegornas rädsla för detta. I slutet av brevet kommer Eks farhågor för 
eventuella negativa konsekvenser för hans östtyska kollegor fram, när han 
skriver att det inte alls var hans avsikt att ”kasta en skugga” över kongres-
sens deltagare. Han avslutar sitt brev med förhoppningen att trots allt de 
vänskapliga, personliga och vetenskapliga kontakterna kan bestå även i 
framtiden, även om han, Jacobeit och Nedo ibland har olika åsikter i ”icke 
vetenskapliga frågor”.

Det blir tydligt att brevet var en balansgång för Ek: å ena sidan ville 
han förhindra att östtyska kollegor drabbades p.g.a. hans frispråkighet 
och å andra sidan ville han skriva så ärligt som möjligt – och utan att 
öppet kritisera det politiska systemet i DDR. 

Av korrespondensen framgår att Ek inte var närmare insatt i vad de 
starka reaktionerna i Berlin handlade om på ett djupare plan; även Nedo 
uttryckte sig mycket vagt om vad själva problemet rörde sig om. Med 
 dagens kunskap om den historiska kontexten till etnologiämnets situation 
vid ADW 1968 blir det tydligt att Eks artikel publicerades i ett mycket 
känsligt läge, då de politiska tongångarna i Östberlin skärpts och hela det 
vetenskapliga landskapet skulle omorganiseras utifrån tydliga ideologiska 
målsättningar. Men det undersökta materialet och mina samtal med tyska 
etnologer har inte visat på några negativa konsekvenser för Eks östtyska 
kollegor. Däremot är det möjligt att Eks kritiska artikel bidrog till att 
sådana internationella kongresser som i Bad Saarow, där forskare från 
Sovjetunionen mötte kollegor från västeuropeiska, ”kapitalistiska” länder, 
förblev stora undantag under de kommande tio åren. 

Konsekvenserna av etnologins införlivande i ZIG 1969 fick jag fort-
farande känna av vid mitt fältarbete i Berlin under hösten 2010, då jag 
ville genomföra en gruppdiskussion med flera väst- och östtyska etnologer 
och då två av dem inte ville sitta vid samma bord. Båda förklarade senare 
under enskilda samtal att de kände sig besvikna på den andra, eftersom 
den ena påstods aktivt ha bidragit till införlivandet av etnologin i ZIG, 
medan den andra kritiserades för att ha styrt etnologin åt fel håll och för 
att ha motarbetat ämnets utveckling. 

Vid denna gruppdiskussion med väst- och östtyska etnologer i Berlin 
i oktober 2010 kom frågan kring Sven B. Ek och Bad Saarow upp, när 
de svensk-tyska relationerna inom ämnet behandlades. En av deltagarna, 
som själv var med i Bad Saarow, menade att Ek efter Bad Saarow inte 
längre blev inbjuden till Östtyskland eftersom Ek hade berättat för en 
västtysk kollega att han hade blivit avlyssnat i Bad Saarow. Avlyssningen 
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förnekades dock inte explicit i gruppdiskussionen och var förmodligen 
ett faktum, då det var praxis i DDR att antingen avlyssna offentliga de-
batter eller att skicka dit egna deltagare som därefter måste rapportera 
till regimen (Brinkel 2012:146f.). Det förvånade mig inte bara vid denna 
gruppdiskussion utan även i samtal med andra östtyska forskare hur lätt 
östtyska forskare avfärdade den ständiga övervakningen. De bagatellise-
rade den med att det inte var så farligt och att man brukade skämta med 
myndigheterna. Så berättade en östtysk samtalspartner för mig att man 
ibland sade i telefon när man misstänkte att man var avlyssnad: ”Och nu 
får ni [myndigheterna] anteckna.”

Eks exempel visar vilken balansgång även utländska forskare fick gå 
vid internationella konferenser i DDR. Det förväntades att de anpassade 
sig till den tidigare omnämnda ”tvåspråkigheten” och vara medvetna om 
vad som fick skrivas och sägas offentligt och vad man enbart fick yttra i 
privata sammanhang. De här undersökta texterna visar hur här två mot-
satta diskurser om vetenskap och politik möttes. Den ena handlade om 
en tydlig åtskillnad mellan vetenskap och politik och om det fria ordet 
i offentligheten, den andra handlade om att vetenskapen skulle gestaltas 
utifrån politisk ideologi, där ideologin även skulle forma samtalet om 
vetenskapen.

6.3.2 Svenska etnologer mellan öst och väst
Flera svenska etnologer har besökt konferenser i DDR och i Västtyskland. 
Även Nils-Arvid Bringéus och Anders Gustavsson har låtit mig ta del av 
sina erfarenheter. 

Bringéus berättade att han framför allt i egenskap av SIEF:s ordförande 
1982–1987 kom i kontakt med östeuropéer. Under kalla krigets period var 
det svårt att få in östtyska etnologer i SIEF.25 Bringéus antar att de kanske 
var rädda för problem efter hemkomsten, att de hade ”gjort fel” eller sagt 
”fel saker” utomlands och skulle kunna förlora sina jobb. Förmodligen 
var det därför flera östeuropeiska stater skickade politiskt trogna personer 
som dock inte alltid var vetenskapligt framstående.26 

Även under kalla kriget uppstod problem liknande de svensk-tyska 
relationerna under nazitiden, nämligen att forskare från demokratiska 
länder fick underordna sig politiska krav från diktaturer – men till en 
viss gräns. Så långt det var möjligt, försökte forskare från demokratier 
etablera kontakter med sådana kollegor i diktaturer som man bedömde 
som vetenskapligt lämpliga och inte alltför politiskt påverkade i diktatu-
rens anda. Men Bringéus utsaga visar att man även under kalla kriget fick 

 25 SIEF: International Society of Ethnology and Folklore, efterföljare till La Commission 
Internationale des Arts et Populaires (CIAP).

 26 Samtal med Nils-Arvid Bringéus 25/5 2010.
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kompromissa och ibland acceptera sådana som han kallade ”politruker” 
– i diktaturens mening politiskt trogna personer som dock forskarna i 
demokratiska länder inte alltid bedömde som framstående forskare. 

En blick i material från utbildningsministeriet (Ministerium für 
Volksbildung), ministeriet för högre utbildning (Ministerium für Hoch- 
und Fachschulwesen) och ministeriet för kultur (Ministerium für Kultur) 
i DDR på Bundesarchiv i Berlin visar tydligt hur alla medborgare i DDR 
fick ansöka om utresetillstånd inför varje besök i ”ett kapitalistiskt land”, 
hur de erhöll tydliga direktiv om vad de skulle göra och säga och vad de 
inte fick göra och säga. Ungefär två veckor efter hemkomsten förväntade 
sig DDR-myndigheterna en reserapport. Enbart sådana personer, som 
ansågs vara politiskt pålitliga, fick resa till ”det kapitalistiska utlandet”.27 
Detta gällde även alla vetenskapliga engagemang. Därför är det sannolikt 
att de forskare, som Bringéus talade om, blev granskade av regimen innan 
de fick ta på sig uppdrag i ”det kapitalistiska utlandet”. Jag har tidigare 
visat hur detta sågs som ett problem av svenska folklivsforskare som inte 
var överens om huruvida man skulle samarbeta med östeuropeiska kolle-
gor – när deras regeringar skulle godkänna deras vetenskapliga deltagande 
i en internationell konferens. 

Bringéus menade i samtal med mig att svenska forskare hade varit 
privi ligerade under kalla kriget, eftersom de – p.g.a. Sveriges  politiska 
alliansfrihet – kunde åka till både öst och väst. Enligt honom var dock 
svenskarna ibland lite ”naiva” och förstod inte riktigt problemen som 
deras kollegor från Östeuropa hade i det internationella samarbetet. Han 
talade också om en svensk ”aningslöshet”. På min fråga om Bringéus själv 
upplevt problem med säkerhetstjänsten någonstans i Östeuropa, berättade 
han att han en gång hälsat på kollegor i Ungern under kalla kriget. Efter 
att han rest hem, blev en av kollegorna uppkallad till säkerhetstjänsten 
och utfrågad om vad Bringéus var ”för figur”.28 

Nils-Arvid Bringéus hade mer regelbunden kontakt med forskare från 
Västtyskland, bl.a. i samband med sin mat- och bildforskning och han 
deltog inte bara i konferenser i Västtyskland utan ordnade också egna 
internationella konferenser, bl.a. vid Lunds universitet. Han genomförde 
även flera studiebesök med sina studenter vid västtyska universitet.

En annan svensk etnolog, som rest både till DDR och Västtyskland, är 
Anders Gustavsson. Han har etablerat ett stort nätverk med tyskspråkiga 

 27 Se bl.a. Ministerium für Kultur, Internationale Beziehungen: DR 1/18725, Bd. 1 och 2; 
DR 1/18727, Bd. 1 och 2; DR 1/18728; DR 1/18738; DR 1/18751, Bd. 1 och 2; DY 30/18654 
(Reiseangelegenheiten, Genehmigungsverfahren); Ministerium für Volksbildung, Inter-
nationale Verbindungen: DR 2/461; DR 2/553; Ministerium für Hoch- und Fachschul-
wesen: DR 3/1790, BArch Berlin. Se även Almgren 2009; Abraham 2007.

 28 Samtal med Nils-Arvid Bringéus 25/5 2010.
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kollegor och är väl insatt i den tyska etnologins historia. Han är också 
den av de svenska etnologerna som varit mest engagerad i att förmedla 
kunskap om både öst- och västtysk etnologi till svenska kollegor och stu-
denter (se bl.a. Gustavsson 2001, 2000, 1992, 1989a–c). Under kalla kriget 
reste han till både Västtyskland och DDR för att delta i konferenser med 
tyska kollegor, men han organiserade även studieresor till Västtyskland för 
kollegor och studenter.

En resa, som Gustavsson berättade om för mig, ägde rum 1984. Då 
reste han tillsammans med Nils-Arvid Bringéus till DDR för att delta i 
en konferens i Schwerin. Han och Bringéus hade fått en officiell inbjudan 
från Akademie der Wissenschaften i DDR (ADW), vilket gav de en viss 
frihet i landet. Så fick de köra bil genom DDR. Vid den tiden firade 
DDR 35-årsjubileum och Gustavsson hade förväntat sig mycket folk på 
gatorna. Men det visade sig att de var ganska ensamma, något som en av 
de östtyska kollegorna förklarade med att folket protesterade mot regimen 
genom att inte delta i det officiella firandet.29 I sina memoarer berättar 
Gustavsson också om en annan händelse i DDR 1987:

Vid kongressen 1987 minns jag särskilt ett besök på museet i Stralsund. Vi 
blev väl mottagna där i egenskap av svenskar. Detta nordtyska område hade 
under långa tider tillhört Sverige vilket man var klart medveten om där. Vi fick 
höra om att tidigare hade Olof Palme varit på ett statsbesök i Östtyskland och 
just varit i Stralsund. Personalen på museet sade till oss att förra gången var 
Olof Palme här från Sverige och nu är det ni. Vi är så glada att ni är här. Ni 
har något som vi inte har. Jag frågade då: Vad är det? Svaret blev omgående: 
Frihet (Gustavsson 2013:85).

Under 1980-talet, när allt fler östtyskar började tröttna på sin regim, blev 
Gustavsson och Bringéus inte bara representanter för svensk etnologi i 
DDR utan även för ett annat politiskt system som bl.a. inkluderade frihet 
att tala och att resa. I Palmes fotspår togs han och Bringéus emot nästan 
som politiker och som representanter för ett samhälle som många öst-
tyskar strävade efter att skapa. 

Som medborgare i ett alliansfritt land, som erkänt DDR 1972, kunde 
svenskar uppleva vissa ”privilegier” när de besökte DDR. I arkivmaterial 
jag arbetat med i Bundesarchiv i Berlin och i den tidigare forskningen om 
kontakterna mellan akademiker i Sverige och DDR finns talrika exempel 
på detta. Just svenskar skulle behandlas på ett särskilt sätt och vissa svenska 
besökare skulle t.o.m. bjudas hem till östtyskar. Redan i maj 1961 skrevs 
i en reserapport av Werner Kienitz, som var forskare, lärare och senare 
professor i pedagogik och som hade besökt Sverige, att svenskarna ”älskar 

 29 Samtal med Anders Gustavsson 21/4 2010. Se även Gustavsson 2013:85.
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personliga kontakter, träffar i privata hem osv.” (Almgren 2009:215). Att 
vara ”personlig” med svenskarna och att ge dem viss rörelsefrihet när de 
besökte DDR, ansågs tjäna de svensk-östtyska relationerna och bidra till 
en bättre opinion om DDR i Sverige. Jämför man detta med de res-
triktioner som infördes för besökare från Västtyskland under 1960-talet 
och framåt, så blir den svenska ”särbehandlingen” desto tydligare. T.ex. 
har ett tidsvittne, en östtysk etnolog, berättat för den tyska etnologen 
Teresa Brinkel om vilka direktiv östtyska akademiker vid ADW fått när 
det gällde att möta västtyska kollegor: 

T.ex. fick man inte bjuda in en västtysk akademiker hem till sig. Och om man 
hade gjort det, så var man tvungen att bjuda in åtminstone tre, fyra personer 
från institutet samtidigt. Man fick inte tala med en västtysk forskare, i fall 
att denne besökte en spontant. I så fall fick man låtsas att man hade fått ett 
telefonsamtal och hämtar en till [östtysk] kollega. Allt detta kontrollerades och 
gick via de ansvariga för utlandsarbetet. I grund och botten var all personlig 
kontakt som regimen inte kände till otillåten […]. Och naturligtvis var det 
så, att när en västtysk forskare besökte vårt institut, så fick man hämta honom 
nere vid ingången hos vakten och man måste följa honom upp. Sedan skulle 
han få med sig alla möjliga människor, så att han inte gick ensam genom 
institutet (Brinkel 2012:152).30

Tydligt blir DDR-regimens försök att hålla alla internationella kontakter, 
särskilt med västtyskar, under noggrann kontroll. Inget skulle överlämnas 
åt slumpen; regimen krävde t.o.m. att det skulle ljugas inför gästen, t.ex. 
när denne kom ensam och den östtyska forskaren blev tvungen att hämta 
en eller flera kollegor via telefonsamtal. 

Efter byggandet av muren 1961 skärptes tongångarna drastiskt i de 
väst–östtyska förbindelserna. Nu gällde det för de östtyska forskarna att 
tydligt avgränsa sig från allt västtyskt och de erhöll noggranna direktiv om 
hur de skulle bete sig i möten med kollegor från ”det kapitalistiska utlan-
det”. Resor utomlands var bara en viss ”resekader” förunnad och även här 
fanns en hierarki mellan en större resekader, som hade större friheter, och 

 30 Tyskt orig: ”Man durfte zum Beispiel nicht einen westdeutschen Wissenschaftler zu sich 
nach Hause einladen. Und wenn man es gemacht hat, musste man mindestens noch drei, 
vier Leute aus dem Institut dazu einladen. Man durfte nicht mit einem westdeutschen 
Wissenschaftler sprechen, wenn er einen unvermittelt zu Hause aufgesucht hatte. Man 
musste dann irgendwie einen Anruf vortäuschen und noch einen anderen Wissenschaft-
ler dazu holen. Das wurde alles kontrolliert und lief über die jeweiligen Beauftragten für 
Auslandsarbeit. Im Grund genommen war jeder persönliche Kontakt, der nicht bekannt 
geworden ist, nicht erlaubt. […] Und es war natürlich so, wenn ein Westwissenschaftler 
uns im Institut besuchte, dann musste der sofort unten an der Sperre, beim Pförtner ab-
geholt werden und dann nach oben begleitet werden und dann kriegte der alle möglichen 
Leute beigeordnet, damit der ja nicht alleine durchs Institut laufen konnte.”



305

en mindre resekader, som ibland erhöll utresetillstånd (Brinkel 2012:147). 
Svårast var det för yngre och ogifta forskare att få resa utomlands eftersom 
regimen såg en risk att de inte skulle komma tillbaka. Det var framför allt 
akademiker 65 år eller äldre som hade lättast att få åka utomlands. Mot 
denna bakgrund blir det tydligt att Gustavssons och Bringéus kontakt på 
ADW sågs som en politiskt pålitlig person när han kunde ordna att hans 
svenska gäster fick resa på egen hand i en privat bil i DDR. Enligt uppgif-
ter av en av mina samtalspartners hade denne person goda kontakter till 
partiledningen, något som han dock själv tonade ned i samtal med mig.

Som svenskar och som inbjudna gäster hos ADW erhöll Gustavsson 
och Bringéus större friheter än många andra och kom i kontakt med 
många östeuropeiska kollegor. Men de fick även direktiv om hur de skulle 
förhålla sig. T.ex. hade Gustavsson och Bringéus fått lära sig, vilka sam-
talsregler som gällde:

Anders Gustavsson (A): Men det som jag har förvånat mig över, det var ju 
på kongresserna då jag höll föredrag bägge gångerna, jag hade ju räknat med 
att de liksom anpassade sig till politiska… till partiet, med konflikter och 
allt möjligt… […] Men det var inget, man märkte aldrig nåt Polizei… de 
pratade väldigt fritt där.
Jag: Ah ja. 
A: Däremot om man skulle prata om politik och så, som till exempel att det 
inte var något folk på gatorna [vid 35-årsjubileet], då var det ute i korridorerna 
och så… att viska, då. Ja, alltså, det fick man inte prata öppet om. 
Jag: Ah ja. 
A: Det var väldigt tydligt, ja. 
Jag: Inte ni svenskar heller?
A: Ja, nej, det var det de informerade oss [om] […] 
Jag: Aha, okej. 
A: Ja. […] Det gjorde man inte offentligt, utan det gjorde man vid sidan om 
och inte på hotellen och sånt där…
Jag: Hade de mikrofoner där?
A: Ja, det hade de säkert, ja.31

Medan samtal, som kategoriserades som vetenskapliga, kunde föras rela-
tivt öppet enligt Gustavsson, fanns strikta regler för sådana samtal som 
definierades som politiska. Det förväntades av utländska gäster att de 
anpassade sig till den tidigare omnämnda samtalsordningen, där man fick 
lära sig att tala på olika sätt på olika platser. I det offentliga rummet fick 

 31 Samtal med Anders Gustavsson 21/4 2010.
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man inte uttala sig kritiskt om DDR:s politik, medan man kunde ”viska” 
om detta i mer personliga sammanhang. Men intressant är även Gustavs-
sons upplevelse om att det vetenskapliga samtalet kunde ske ”väldigt fritt” 
och utan inblandning av några politiska myndigheter. En möjlig förkla-
ring kan vara att sådana konferenser med internationella gäster vanligtvis 
godkändes på förhand av regimen och att föredragen vid konferensen då 
också redan var kända för myndigheterna innan konferensen ägt rum. 

I sina memoarer berättar Gustavsson om hur förvånad han var över 
att de östtyska kollegorna var ganska ”ointresserade av regimen” och av 
sådana vetenskapliga och politiska perspektiv som han själv trott var cen-
trala i DDR-forskningen: 

Vid kongresser och föreläsningar i Östtyskland trodde jag att man skulle tala 
mycket om Marx och Engels men inget av detta kunde jag till min förvåning 
märka vid kommentarerna till min föreläsning om kulturmöten [i Stralsund 
1987]. Jag fick höra att östtyska forskare i inledningen av vetenskapliga ar-
beten måste citera Marx och Engels och därefter kunde de gå över till sin 
vetenskapliga argumentering (Gustavsson 2013:85).

Flera av mina östtyska samtalspartners har berättat för mig hur de hante-
rade regimens kontrollförsök på ett strategiskt sätt. Det gällde att anpassa 
sig till systemet så långt det krävdes för att på så sätt åstadkomma en 
viss ”frihet” i sitt vetenskapliga arbete. På så sätt lyckades man få nya 
forskningsmedel och undvek problem med regimen. Strategier till en 
sådan anpassning kunde just vara det som Gustavsson nämner i citatet, 
nämligen att lägga in ett avsnitt om Marx och Engels i början av en 
publikation eller att då och då göra hänvisningar till deras skrifter. Här 
gick man en balansgång; det gällde att citera dessa skrifter tillräckligt ofta 
och på ”rätt” ställe, dvs. där censuren förväntade sig det. Uppfyllde man 
dessa krav, så kunde man skapa ett visst frirum för sin egen forskning. I 
våra samtal nämndes t.ex. också att kraven på antal publikationer per år 
inte var särskilt höga jämfört med dagens situation för akademiker. 

Samtidigt ger dessa framställningar även uttryck för de östtyska aka-
demikernas självpresentationer utifrån ett nutida samhälle, där det krävs 
ett tydligt avståndstagande och fördömande av DDR-regimen. Dessa 
framställningar präglas å ena sidan av en bagatellisering och relativisering 
av det diktatoriska systemet, å andra sidan av en berättelse om deras skick-
lighet att hantera regimen på ett sätt som kunde ge dem eget handlings-
utrymme. Här anpassas dessa berättelser till nutida föreställningar om 
akademisk frihet och utveckling. Utöver det positionerar sig dessa berät-
tare också som offer för regimen som tvingade på dem dessa ageranden. 

Vetenskap och politik i DDR var dock tät förknippade med varandra 
och för att få göra en akademisk karriär krävdes god kontakt till regi-
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men och respekt för det politiska systemet (Brinkel 2012). Detta är än 
idag svårt att diskutera med akademiker som varit verksamma i DDR. I 
samtal med östtyska etnologer fick jag ibland känslan av att vissa frågor 
inte fick ställas, som exempelvis vilken kontakt de intervjuade haft till 
DDR-regimen, om de varit SED-medlemmar och vilken funktion de i 
så fall haft inom partiet. Liknande problem upplevde även Teresa Brinkel 
i samband med sitt avhandlingsarbete om etnologiämnet i DDR före 
och efter återföreningen (Brinkel 2012). Många berättelser från mina öst-
tyska samtalspartner handlade om deras problem som de hade haft med 
partiet och som försvårade deras vetenskapliga arbete, t.ex. när de förbjöds 
att resa utomlands. Vid transkriberingen av samtalen blev det dessutom 
tydligt för mig, hur östtyska etnologer ofta talade utförligt om nazitiden 
och ämnets uppgörelse med sitt nazistiska förflutna, medan DDR-tiden 
hamnade i skymundan. Men detta kan även bero på mitt sätt att ställa 
frågor, då jag kände mig osäker på hur jag skulle diskutera sammanbland-
ningen av vetenskap och politik i DDR, eftersom detta ämne fortfarande 
är väldigt laddat. Jag upplevde att politiska diskussioner var lättare att föra 
med de västtyska etnologerna.

Men det var inte bara i DDR som etnologin influerades av politiken. 
Anders Gustavsson har också besökt konferenser i Västtyskland under 
samma tidsperiod och uttryckte i våra samtal förvåning över att det under 
1980-talet talades mer politik på västtyska etnologkongresser än på öst-
tyska: 

Det var första gången jag upptäckte att etnologin i Tyskland är så nära al-
lierad med aktuell nationspolitik. […] Och det gick ju inte att förutse. Och 
då så var det ju detta med att […] det blev en debatt på kongressen [1983 i 
Västberlin] […] Debatten gick i alla fall ut på att det var ju så väldigt spänt 
under kalla kriget och de skulle utplacera missiler i Västtyskland… och då 
var det ju en världans debatt om detta… Tübingen-folket32 ville att vi skulle 
sända brev till Reagan… Men flera andra sade, ska vi sända till Reagan, då 
ska vi sända till Gorbatsjov också […] och de blev så högljudda där… och 
vi var överraskade att det var ett så politiserat ämne… och detta var ju i 
Västtyskland, inga östtyskar var med.33 

I början och mitten av 1980-talet präglades debatterna i Europa och 
särskilt i Tyskland av rädslan för atomkrig. Läget mellan stormakterna 
var mycket spänt och på var sin sida muren skulle kärnvapen utplaceras 
som avskräckande strategi. Som forskare i kalla krigets Västtyskland för-
väntades man nu ta politisk ställning och vid denna tid kom också allt 
större krav på att etnologin skulle ägna sig åt aktuella samhällsämnen 
 32 Etnologerna vid Tübingens universitet.
 33 Samtal med Anders Gustavsson 31/1 2011. 
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och mer aktivt bidra till skapandet av ett bättre samhälle. I stället för 
historisk forskning om människor på landsbygden skulle ämnet syssla 
mer med nutidsforskning (se bl.a. Bausinger 1986). I en återblick till 
denna konferens 1983 i Västberlin skrev Anders Gustavsson 2001: ”As 
a Scandinavian, I was confronted with new perspectives on the role of 
ethnology in society” (Gustavsson 2001:9) och i sin självbiografi tolv år 
senare: ”Jag fann det befriande att vi inom nordisk etnologi inte drar in 
politik i våra ämnesdiskussioner” (Gustavsson 2013:85).

Gustavssons berättelse om konferensen i Västberlin 1983 kan tolkas 
som ett exempel på hur samband mellan vetenskap och politik gestaltas 
på olika sätt utifrån olika nationella diskurser och i olika tidsperioder. 
Som svensk forskare och medborgare i ett alliansfritt land förväntades 
man i Östtyskland att inte ta ställning till politisk ideologi, varken inom 
vetenskapen eller när det gällde mer allmänna politiska diskussioner. 
Samtidigt sågs det som en självklarhet att inte kritisera samhällssystemet 
och att anpassa sig till gängse samtalsordningar. I Västtyskland var det 
annorlunda, där förväntades även utländska forskare ställa sig på sina väst-
tyska kollegors sida och kritik mot atomvapen sågs som en självklarhet. 
Men citatet visar att även de västtyska etnologerna inte var överens när 
det gällde vem som de skulle skicka protestbrev till. Etnologerna i Tü-
bingen bidrog mycket till den tyska etnologins förnyelse från 1970-talet 
och framåt, bl.a. under ledningen av Hermann Bausinger. De betraktades 
under 1970- och 80-talen av sina tyska kollegor både som förnyare och 
som bråkmakare (se bl.a. Gustavsson 1992; 1989).

Men även på den andra sidan järnridån observerades kalla krigets 
utveckling med stor oro. Här beskrevs den västtyska fredsrörelsen som 
”antiimperialistisk” och östtyska etnologer krävde att i större utsträck-
ning få ägna sig åt aktuella samhällsfrågor än tidigare (Mohrmann 1986:1). 
Dessa exempel visar hur väst- och östtyska etnologer under 1980-talet hela 
tiden reagerade på den politiska utvecklingen inte bara på den egna sidan 
utan även på andra sidan järnridån.

Men ytterligare skäl för de av Anders Gustavsson upplevda skillna-
derna mellan vetenskap och politik i DDR och i Västtyskland kan vara det 
pågående generationsskiftet i den västtyska etnologin och den påbörjade 
uppgörelsen med ämnets nazistiska förflutna i Västtyskland – något som 
inte skedde på samma sätt i DDR vid denna tid. Gustavsson hamnade 
här som svensk forskare ibland mitt emellan fronterna mellan de olika 
riktningarna som den västtyska etnologin började ta: 

A: Det var 1979, då skulle vi ut på […] Kieler Förde hette det då […] och då 
skulle vi ut där med en båt […]. Så då hade jag året innan varit i Tübingen, 
så alla kände ju mig då där… och då var jag i en del av båten och där var ju 
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bara Tübingen-folk… och det var ju rätt så vanligt att Tübingenfolket satt 
för sig och de andra satt för sig och så. Vi [i Sverige] är ju mera vana vid att 
man på kongresser pratar med varandra. 
Jag: Ja, man blandas lite, ja. 
A: Ja. Men det var det inte då så. I alla fall inte mellan Tübingen och Würzburg. 
Jodå, då satt jag och pratade med, det kanske var [Utz] Jeggle och [Martin] 
Scharfe och dom här… men då kom [Wolfgang] Brückner och sade att jag 
skulle komma in till dem.34 
Jag: (skratt). Ah ja, du fick… hoppa mellan fronterna. 
A: Jag fick gå ut från det rummet, där Tübingen [satt] och då in på det andra 
stället, där de andra var, ja. Och då upplevde jag för första gången att det 
var personliga motsättningar – inte bara ämnesmotsättningar. […] Det blev 
kanske bättre med åren, men sen fick jag ändå -83 mer klart [för mig] att det 
var väldigt mycket det politiska… det var ju i Tübingen man började med 
den där uppgörelsen med nazitiden.35 

Redan i slutet av 1970-talet fanns många konflikter under ytan i den 
västtyska etnologin, vilket dels berodde på olika politiska läger, dels på 
olika tolkningar av etnologins nazistiska förflutna (se bl.a. Kaschuba 
2006; Jeggle 2001; Bausinger 1965). Motsättningarna mellan de ”olika 
lägren” blev ännu tydligare för Gustavsson vid kongressen 1983 i Västber-
lin. Då, berättade han i ett av våra samtal, blev Wolfgang Brückner från 
Würzburg anklagad, bl.a. av Utz Jeggle från Tübingen, för att försöka 
rentvå nazistiskt influerade folklivsforskare. Efter en konfrontation med 
flera kongressdeltagare lämnade Brückner rummet, medan flera av delta-
garna från Tübingen buade ut honom.36 Gustavsson, som upprätthöll god 
kontakt med båda ”lägren”, försökte hålla kontakt med båda grupperna, 
vilket inte alltid var lätt: antingen stod man på den ena sidan eller på den 
andra. Flera av kritikerna mot Brückner kom från Tübingen, där man 
samtidigt arbetade med uppgörelsen av ämnets nazistiska förflutna. Men 
de dåtida diskussionerna handlade också mycket om ämnets framtida 
innehåll och inriktning och den västtyska etnologin var splittrad i flera 
olika läger. På den ena sidan fanns flera institutioner som försvarade mer 
traditionella, kulturhistoriskt inriktade arbetssätt, som Kiel och Würz-
burg, på den andra sidan fanns de som krävde mer nutidsforskning om 
aktuella samhällsförhållanden. Men även synen på ämnets medansvar 

 34 Wolfgang Brückner: germanist, historiker och etnolog, professor emeritus i etnologi 
vid Würzburgs universitet. Utz Jeggle (1941–2009): professor i etnologi vid Tübingens 
universitet. Martin Scharfe: professor emeritus i etnologi vid universiteten i Tübingen 
och Marburg.

 35 Samtal med Anders Gustavsson 21/4 2011. 
 36 Samtal med Anders Gustavsson 31/1 2011.
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för nazismen och Förintelsen – som vid den tiden inte hade utforskats i 
någon större utsträckning – delade lägren ytterligare. 

De här analyserade berättelserna av Sven B. Ek, Anders Gustavsson 
och Nils-Arvid Bringéus kan ge en inblick i hur dessa forskare försökte 
balansera sina kontakter med Västtyskland och DDR på det bästa sättet 
för att kunna verka för vetenskaplig utveckling och samtidigt inte utsätta 
sina östtyska kollegor för risker. De kan också illustrera hur vetenskaplig 
kunskapsproduktion alltid påverkas av politiska kontexter. Att svenska 
kontakter med DDR överhuvudtaget blev möjliga, berodde bl.a. på att 
de här undersökta svenska aktörerna utgick ifrån en tydlig åtskillnad mel-
lan vetenskap och politik och att de definierade sina resor till östtyska 
konferenser som rent vetenskapliga aktiviteter. Här gällde det även att 
agera ”rätt” utifrån östtyska referensramar och att inte lägga sig i landets 
politiska angelägenheter. På så sätt krävdes också en viss anpassning till 
DDR:s politiska krav inom vetenskapliga sammanhang.

De nämnda svenska etnologerna såg sina kontakter med den tyska 
forskningen som en viktig förutsättning för att kunna åstadkomma ve-
tenskaplig utveckling. Detta skedde också under en tid som präglades av 
ett avtagande intresse för tysk kultur och språk i Sverige och ett avtagande 
intresse för tysk forskning i den svenska etnologin. Tysklandskontakterna 
blev därför för dessa svenska forskare också ett sätt att försöka skapa alter-
nativ till ett ökande anglosaxiskt inflytande i den svenska etnologin. Så 
skrev Anders Gustavsson t.ex. i en artikel i Kieler Blätter zur Volkskunde: 

I felt it was important that German ethnology become better known amongst 
students and younger scholars in ethnology in order to counteract the ever 
stronger orientation towards the Anglo-Saxon world and, as a consequence, 
social anthropology. It was a matter of building new bases for discussions with 
German-speaking regions among the maturing generation of ethnologists 
(Gustavsson 2001:8).

Kontakter med tysk forskning blev därmed också ett redskap för att ut-
mana nya perspektiv som började influera svensk etnologi. Det ökande 
anglosaxiska och socialantropologiska inflytandet välkomnades inte av 
alla svenska etnologer, det fanns de som ville begränsa det. Deras tyska 
kontakter blev nu ett sätt att påminna de yngre etnologgenerationerna om 
att kulturhistorisk forskning fortfarande var etablerad och erkänd inom 
andra nationer. På så sätt kunde Tysklandskontakter också legitimera 
kulturhistorisk forskning som en etablerad gren inom etnologin som inte 
bara kunde väljas bort och ersättas med annat. Flera av mina svenska 
samtalspartners har poängterat att deras tyska kontakter särskilt under 
1970-talet och framåt var betydelsefulla för dem för att kunna värna om 
historiska perspektiv som de ansåg vara centrala för etnologisk forskning. 
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Deras starka kulturhistoriska intresse lät dem hålla fortsatt kontakt med 
tyska kollegor. I den tyska etnologin var kulturhistoria inte ifrågasatt på 
samma sätt som i Sverige vid denna tid. 

Orvar Löfgren talade i samtal med mig om ”olika världar” inom etno-
login, vilket illustrerar situationen på ett bra sätt. Men han nämnde också 
hur det fanns ett fåtal brokers både i den svenska och i den tyska etnologin. 
Dessa kunde ”navigera mellan världarna”.37 Så fanns det sådana etnolo-
ger, som ”orienterade sig mot antropologin”, men som samtidigt blivit 
skolade inom en ”klassisk etnologisk tradition”.38 Här krävdes att dessa 
forskare var väl insatta i olika forskningstraditioner och kunde balansera 
dem på ett bra sätt, vilket kan vara svårt i den akademiska världen som 
i första hand kräver specialistkunskaper inom vissa teorier, metoder och 
forskningsfält. Löfgren själv tillhör fortfarande båda ”världar”. 

Han kom redan tidigt i kontakt med tysk etnologi genom sin tidigare 
chef på Etnologiska institutionen i Lund, Nils-Arvid Bringéus. Kontak-
ten vidareutvecklades också genom Löfgrens redaktörskap för Ethnologia 
Europea. Bringéus, Frykman och Löfgren är idag de mest kända svenska 
namnen i den tyska etnologin och tyska studenter läser än idag deras 
publikationer som ofta översätts till tyska. Orvar Löfgren berättade i 
vårt samtal att han ibland kände sig som en ”sparv i tranedansen” som 
”representerade något annat” när han mötte de äldre tyska etnologerna 
under 1970- och 80-talen. Metaforen tydliggör hur det fanns en etablerad 
kulturhistorisk forskning i Tyskland som Löfgren som svensk represen-
tant bröt emot, samtidigt som han också fick delta i ”dansen” med de 
etablerade etnologerna och respekterades av dem. Han lyfte i vårt samtal 
även fram hur han haft stor nytta av den tyska kulturhistoriska forskar-
traditionen inom ämnet: 

Också den här känslan av [att] de [tyska etnologerna] gör saker och ting 
annorlunda. […] För gjorde de exakt samma saker som oss, så skulle det 
inte vara så intressant […] dels så tycker jag att det finns en sån rolig, stark 
tysk kulturhistorisk tradition och som är analytisk, kritiskt analytisk, som tar 
upp udda ämnen, allt från aufrechter Gang [upprätt gång] […] och Nichtstun 
[att inte göra någonting]… alltså det här lite udda. […] Och det bygger på 
en stark tysk kulturhistorisk, modern kulturhistorisk tradition som inte har 
funnits i Sverige.39 

Den tyska forskningen görs här till något spännande och exotiskt som 
man kan lära sig något av. Eftersom denna forskningsgren har vidare-
utvecklats hela tiden, har man även kunnat anpassa den till aktuella 

 37 Samtal med Orvar Löfgren 27/5 2010.
 38 Ibid.
 39 Ibid.
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samhällsförhållanden. Löfgren menar också att en sådan kulturhistorisk 
tradition ”är otänkbar i nåt annat land än Tyskland” vilket kan tolkas som 
att den breda kulturhistoriska traditionen inom den tyska etnologin också 
öppnat för en stor mångfald. 

Utifrån mina egna erfarenheter har svensk och tysk etnologi närmat 
sig varandra under de senaste åren och det finns många gemensamheter, 
som t.ex. i val av teorier och metoder och med fokus på studier av det som 
många uppfattar som vardagligt och självklart. Etnologer i båda nationer 
har dessutom gått från nationellt betonade studier till undersökningar i 
Europa och överallt i världen.

6.4 Sammanfattande diskussion
I detta kapitel har jag undersökt hur de svensk-tyska kontakterna inom 
folklivsforskningen och etnologin har utvecklats från 1950-talet under 
efterkrigstiden och i skuggan av kalla kriget. Fokus har legat på den 
svenska folklivsforskningens betydelse för återuppbyggnaden av det tyska 
ämnet efter kriget och på analyser av gränsdragningar mellan vetenskap 
och politik så som de framkom i berättelser av svenska etnologer som har 
rest till Västtyskland och DDR. Studier av DDR-berättelserna har stått i 
centrum i detta avsnitt eftersom de särskilt tydligt kan visa vilka problem 
som kan uppstå i det vetenskapliga samarbetet mellan forskare från ett 
demokratiskt land och en diktatur. 

Under efterkrigstiden sågs svensk folklivsforskning som en viktig 
inspirationskälla till återuppbyggnaden av det tyska systerämnet. Mina 
analyser har visat hur vetenskaplig kunskap från politiskt neutrala länder 
under kriget, som t.ex. Sverige och Schweiz, togs emot med stort intresse 
i Tyskland. Svensk folklivsforskning och svenska forskare betraktades som 
ett slags ”kronvittnen” (Kronzeugen) för nya teorier och metoder som in-
troducerades i Tyskland: eftersom svenska forskare arbetade på detta sätt, 
ansågs dessa arbetssätt vara fria från nazismen. På så sätt blev de ett stöd till 
att skapa en ny tysk folklivsforskning bortom nazismen. Begreppet ”den 
svenska skolan” illustrerar den stora betydelsen som svenska folklivsfors-
kare hade i efterkrigstidens Tyskland: Bl.a. Sigurd Erixons koncept Volks-
leben och funktionalistiska och socialpsykologiska tolkningar betraktades 
i efterkrigstidens Tyskland som nydanande och spännande och kunde 
ersätta teorier och arbetsätt som hade varit populära under nazitiden och 
som man nu fick ta avstånd ifrån. 

I den svenska folklivsforskningen innebar tiden från 1950 och framåt 
en nyorientering mot anglosaxisk forskning. Nu avtog de svensk-tyska 
kontakterna inom ämnet. Dels hängde detta samman med ett generellt 
avtagande intresse för det tyska språket och tysk kultur i Sverige och dels 
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hängde detta samman med unga etnologers strävan efter en förnyelse av 
den svenska etnologin. Nu var den svenska folklivsforskningen ett etable-
rat ämne vid svenska universitet och man kunde lämna ”Faust”-stadiet. 
Invanda ämnestraditioner, som t.ex. kulturgeografiska metoder och fokus 
på jordbrukssamhället skulle lämnas för gott, eftersom dessa betraktades 
som gammaldags positivistisk vetenskap av den yngre etnologgeneratio-
nen. Etnologiämnet skulle i stället ägna sig mer åt aktuella samhällsfrågor 
och nutidsforskning. 

Men även i Tyskland påbörjades en nyorientering under 1960-talet 
som bl.a. utgick från folklivsforskare vid Tübingens universitet. Här gick 
förändringarna något långsammare än i Sverige. Detta hängde även sam-
man med att de då unga etnologerna i Tyskland krävde en uppgörelse 
med ämnets inblandning i nazismen, något som påbörjades på allvar 
under 1980-talet. Förnyelsen av den tyska etnologin gick även långsam-
mare eftersom det också bland tyska etnologer under 1970- och 80-talen 
fanns många konflikter om hur ämnet skulle gestaltas i framtiden. Den 
kulturhistoriskt inriktade forskningen dominerade fram till 1990-talet 
på många tyska institutioner, men så småningom slog användningen av 
socialantropologiska metoder igenom även i Tyskland och man började 
ägna sig alltmer åt aktuella samhällsfrågor och nutidsforskning. Men 
samtidigt förblev kulturhistoriska perspektiv också starka inom ämnet 
och vidareutvecklades med nya teorier och metoder. Svenska forskare, 
som var intresserade av kulturhistorisk forskning, orienterade sig därför 
fortfarande under 1970- och 80-talen mot Tyskland och hämtade inspira-
tion därifrån. Samtidigt blev dessa forskare och denna inriktning alltmer 
marginaliserade i Sverige. För de svenska kulturhistoriskt intresserade 
forskarna blev Tyskland en viktig plattform för att kunna utveckla den 
kulturhistoriska inriktningen. På så sätt kunde de tyska kontakterna från 
1970-talet och framåt även användas som en motdiskurs mot allt starkare 
anglosaxiska inflytelser inom ämnet som svenska kulturhistoriskt intres-
serade etnologer observerade med oro. 

I kapitel 6.3 har jag analyserat arkivmaterial och några svenska etno-
logers berättelser om sina resor till DDR och Västtyskland. Berättelserna 
präglas av en kluvenhet: å ena sidan kände forskarna sig välkomna i DDR 
och har positiva minnen, å andra sidan kände de sig osäkra på hur de skulle 
bete sig, vad som fick sägas i vilka sammanhang och hur deras forskning 
skulle tas emot. Å ena sidan ansåg de att vetenskap och politik hela tiden 
kopplades samman i DDR, å andra sidan uttryckte de förvåning över att 
politiken var ganska osynligt på de östtyska kongresserna som de deltog i. 

Forskare i en diktatur får hela tiden gå en balansgång och det existerar 
ett slags ”tvåspråkighet”, vilket även gällde DDR. Så lär sig medborgarna 
i en diktatur vad man får säga i offentliga sammanhang och vad man 
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yttrar privat. Mina analyser och den tidigare forskningen om DDR visar 
hur en sådan tvåspråkighet existerade i DDR och skapade även ramar för 
det vetenskapliga samtalet. Både Sven B. Eks och Anders Gustavssons 
berättelser visar hur också utländska forskare förväntades anpassa sig till 
denna ”tvåspråkighet”. Sven B. Eks artikel efter Bad Saarow-konferensen 
1967 och de östtyska reaktionerna på den visar hur han här utmanade en 
hegemonisk diskurs i DDR, utifrån den en inbjuden utländsk forskare 
i DDR inte bara ska visa vetenskaplig lojalitet, utan även politisk loja-
litet – något som Ek bröt emot genom sin ironiska och kritiska artikel. 
Samtidigt agerade Ek utifrån föreställningar om nationell suveränitet, 
där han förväntade sig att kunna skriva öppet om sina intryck om Bad 
Saarow-konferensen i sitt eget hemland och där han inte förväntade sig 
någon östtysk censur över nationsgränser. 

Men tvåspråkigheten kunde även skapa ett visst frirum för personliga 
åsikter, vilket både Sven B. Eks och Anders Gustavssons berättelser ger 
exempel på. Så fanns det platser, t.ex. utanför husen eller i korridorer, där 
man kunde ”viska” till varandra och också lära varandra samtalskoder. 
Här skapade man sig ett handlingsutrymme utan insyn från myndighe-
ter och kunde samtidigt utmana diktaturens politiska tvångströja. Men 
nutida berättelser om den dåtida ”tvåspråkigheten” i DDR säger lika 
mycket om vår samtid som om det förflutna: dessa berättelser kan också 
tolkas som ett sätt för talaren att positionera sig som någon som kunde 
utmana systemet och som inte anpassade sig till politiska krav. Detta 
visar också att föreställningar om gränsdragningar mellan vetenskap och 
politik är lika aktuella idag som de har varit i det förflutna: även idag 
finns det gränser för acceptabla berättelser för hur långt en akademiker 
får anpassa sig till en politisk kontext och hur en ”god” akademisk kar-
riär bör gestaltas. Varje berättelse om en akademisk karriär formas också 
av politiska referensramar. Medan dessa ramar vanligtvis upplevs vara 
tydliga i diktaturer, där politiker ofta explicit uttalar vad de definierar 
som ”god” forskning, är dessa referensramar för det mesta mer otydliga 
i demokratiska länder. Men även i demokratier influerar politiska idéer 
den vetenskapliga produktionen, bl.a. genom forskningsfinansiering, 
skapande och tillsättning av anställningar vid lärosäten, kvalitetskrav och 
-granskning av forskning och utbildning. Här skulle en studie av nutida 
akademiska karriärer kunna ge en intressant inblick i hur gränsdragningar 
mellan vetenskap och politik gestaltas i vår samtid. 
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7. Folklivsforskning i  
spänningsfältet mellan  
diktatur och demokrati

I denna bok har jag undersökt vilka diskursiva processer som influerade 
vetenskaplig kunskapsproduktion i Sverige och i Tyskland före, under 
och efter andra världskriget med etnologiämnet (som fram till ungefär 

1970-talet benämndes som folklivsforskning/Volkskunde) som exempel. 
Studien har haft sitt fokus på när och hur olika aktörer drog gränsen mellan 
vetenskap och politik och hur föreställningar om vetenskap och politik har 
påverkat den vetenskapliga kunskapsproduktionen inom nationella och 
internationella sammanhang. Under naziperioden i Tyskland influerades 
vetenskap starkt av rasdiskurser. Här ger undersökningen exempel på hur 
skilda uppfattningar om samband mellan ras, vetenskap och politik ledde 
till olika maktutövanden inom folklivsforskningen före, under och efter 
kriget. Boken avslutas med analyser av olika perspektiv på vetenskap och 
politik i de svensk-tyska kontakterna i skuggan av kalla kriget. 

Min undersökning har genomförts utifrån ett diskursanalytiskt per-
spektiv med inspiration från tyska historiker och lingvister (bl.a. Landwehr 
2009; Wodak m.fl. 1998). Fokus läggs här på studier av meningsskapandet 
inom olika sociala och historiska kontexter och hur diskursproduktionen 
förändras över tid. Som material har använts olika arkivaliska källor i 
europeiska och amerikanska arkiv, bl.a. korrespondens, protokoll och 
manuskript som forskare har producerat. Jag har också studerat forskar-
nas vetenskapliga publikationer och genomfört intervjuer med tyska och 
svenska etnologer som har egna erfarenheter av svenskt-tyska samarbeten. 

Folklivsforskningen var vid 1930-talets början ett ungt ämne som inte 
hade etablerats vid många lärosäten i Europa. I Sverige hade folklivsforsk-
ningen kommit relativt långt vid denna tid, dels tack vare inrättandet av 
en professur vid Nordiska museet 1919 och dels tack vare många aktiva 
insamlare och forskare både inom och utanför akademierna. Det inne-
bar att svensk folklivsforskning intog en ledande position i Europa och 
svenska folklivsforskare tog även på sig en ledande roll när det gällde 
att organisera det internationella samarbetet från 1930-talet och framåt. 
I Tyskland höll ämnet på att etablera sig vid universiteten när nazisterna 
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1933 kom till makten. Den tyska folklivsforskningen, Volkskunde, tog vid 
denna tid upp centrala föreställningar om nation, folk och ras och blev 
på så sätt ett betydelsefullt redskap för spridning av nazistisk ideologi. 
Ämnet användes även av nazistiskt influerade politiker och forskare för 
att förbereda en tysk expansion österut. Från 1930-talets mitt skedde en 
tydlig politisk radikalisering i den tyska vetenskapen, likaså inom den 
tyska folklivsforskningen. Nu skulle all vetenskap ställas i politikens tjänst 
och all vetenskap skulle föra nazistisk ideologi framåt. De vid denna tid 
framgångsrika vetenskapsmän var samtidigt också inflytelserika politiker. 

De här analyserade texterna visar att situationen inom folklivsforsk-
ningen i skuggan av nazismen var komplex. Här samspelade föreställ-
ningar om ras, vetenskap och politik med en strävan efter ett vetenskapligt 
erkännande av en ny disciplin både inom nationella och internationella 
ramar. Mina analyser visar hur olika uppfattningar om ras, vetenskap och 
politik ledde till att de svenska forskarna kände sig kluvna när det gällde 
det fortsatta samarbetet med kollegor i Nazityskland. Å ena sidan erbjöd 
samarbetet finansiering av viktiga projekt, som t.ex. den internationella 
tidskriften Folk, å andra sidan fanns risker för att nazistiska politiker skulle 
försöka styra över vetenskaplig kunskapsproduktion även i internationella 
sammanhang. Men de här studerade svenska folklivsforskarna influerades 
även av sina kollegor i andra länder, bl.a. av brittiska och amerikanska 
kollegor som var rädda för att tyska folklivsforskare och politiker skulle 
använda ämnet för att försöka sprida nazismen utanför Tysklands gränser. 

Fastän de här studerade svenska forskarna var tveksamma mot poli-
tiseringen av folklivsforskningen i nazistisk anda i Tyskland, fortsatte de 
ändå sitt samarbete ända fram till krigsutbrottet. I slutet av 1930-talet lät 
de även sådana forskare delta i det internationella samarbetet som öppet 
positionerade sig som nazister. Vid denna tid hade flera av deras viktigaste 
tyska kontakter manövrerats bort från scenen av en ung, radikal akademi-
kergeneration som hade tagit över makten i Tyskland. Detta innebar att 
de här undersökta svenska forskarna kategoriserade sina tyska kontakter 
som offer för nazismen och inte som nazister eller nazistsympatisörer, 
fastän flera av dessa samarbetade med naziregimen och yttrade sig också i 
nazistiska ordalag i sina vetenskapliga skrifter. Men det är möjligt att dessa 
personer nedtonade sina eventuella sympatier för nazismen när de mötte 
sina svenska kollegor. 

Mina analyser har också visat hur svenska folklivsforskare kunde ut-
trycka sympatier för det tyska folkets ”öde” efter första världskriget, sym-
patier för att ”judeproblemet” i Tyskland borde hanteras på något sätt och 
de kunde även uttrycka beundran för Hitler. Antisemitiska och nazistiska 
diskurser kunde reproduceras samtidigt som de också utmanades. Så kun-
de t.ex. svenska föreställningar om ”nordisk ras” som en essentiell kategori 
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skapa motdiskurser mot tysk raspolitik, när svenska folklivsforskare inte 
höll med om nazistiska föreställningar om en högstående ”nordisk ras” 
som överlägsen alla andra raser. Samtidigt som de här studerade svenska 
forskarna talade inom gängse rasdiskurser, kunde de också utmana dem. 
Den största svenska skepsisen gentemot den tyska folklivsforskningen 
under nazitiden gällde politikernas allt starkare styrning av vetenskapen, 
att naziregimen stödde sådana forskare som svenskarna betraktade som 
undermåliga och att deras egna respekterade tyska kontakter motarbeta-
des och avskedades. Enligt det här undersökta materialet förekom sällan 
öppna protester mot naziregimens vetenskapspolitik; förmodligen var 
Sigfrid Svenssons kritiska artikel 1935 ett undantag. Som jag har visat i 
kap. 4.6, förekom 1938 diskussioner mellan svenska folklivsforskare om 
man skulle framföra en protest i Berlin mot den ”dekadenta” tyska veten-
skapen, men de valde att avstå eftersom de var rädda för att svensk kritik 
kunde innebära negativa konsekvenser för de tyska kollegorna. 

Efter krigsslutet var världen en annan. Nu etablerades nya diskursord-
ningar och förhållandet mellan vetenskap och politik omtolkades utifrån 
kännedom om nazisternas förbrytelser. Nu gällde det att visa ett tydligt 
avståndstagande mot nazismen. Mina analyser har visat hur olika aktörer 
positionerade sig själva och andra utifrån olika offerdiskurser. En vanlig 
diskurs var här att förbrytelserna hade begåtts av ”de Andra”, av nazire-
gimen och dess politiker, medan ”det tyska folket” hade blivit lurat och 
var oskyldigt. En annan offerdiskurs handlade om att man själv och den 
egna familjen hade drabbats hårt av kriget; familjemedlemmar, släktingar 
och vänner hade stupat eller dött i kriget, man hade förlorat sitt hem och 
sitt arbete. Tyskland delades och delningen bidrog till att skuldfrågan om 
ansvaret för nazisternas förbrytelser sopades under mattan. Livet skulle gå 
framåt igen, Tyskland skulle byggas upp och likaså vetenskapen. 

Mina analyser av etnologkongressen i Stockholm 1951 visar hur 
svenska folklivsforskare strävade efter att etablera det internationella 
samarbetet inom ämnet på nytt. De var angelägna om att utesluta na-
zistiskt influerade forskare och ville etablera samarbeten med det ”nya 
Tyskland” efter kriget, dvs. med nazistiskt obelastade forskare. Men av 
inbjudningarna och föredragen vid kongressen framgår att även sådana 
forskare hade bjudits in som aktivt hade arbetat för naziregimen och dessa 
presenterade även studier som hade finansierats av bl.a. SS-Ahnenerbe 
och naziregimen. Mina analyser har visat hur olika strategier användes 
för att klä denna forskning i en ny språkdräkt som var acceptabel efter 
krigsslutet. Så blev t.ex. ras till kultur, Volkstumskampf till kulturutbyte 
mellan folk och germansk kultur ersattes med västerländsk kultur. Gammal 
forskning blev accepterad på nytt, men samtidigt överfördes även den 
politiska systemkonkurrensen mellan öst och väst på vetenskapen. 
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I kalla krigets skugga byggde man upp två olika folklivsforskningar i 
Väst- och Östtyskland; svenska forskare höll kontakt med båda. I bokens 
sista kapitel analyseras texter och berättelser som handlar om hur svensk 
folklivsforskning blev en viktig inspirationskälla till det tyska systerämnet 
under efterkrigsåren. Under begreppet ”den svenska skolan” hämtade 
tyska folklivsforskare inspiration till återuppbyggnaden av det tyska äm-
net, samtidigt som användningen av svenska teorier och metoder kunde 
legitimera återuppbyggnaden av ett ämne som i Tyskland ansågs vara hårt 
belastat med nazismen och där det även hade diskuterats en nedläggning. 
Svenska forskare kunde nu användas som ”kronvittnen” (Kronzeugen) för 
att garantera en ny folklivsforskning i Tyskland som var fri från nazismen.

Svenska etnologer reste till både Västtyskland och till DDR. Analyser 
av deras berättelser visar hur förhållandet mellan vetenskap och politik 
under kalla kriget hela tiden formades av aktuella politiska händelser, som 
t.ex. politiska och vetenskapliga oroligheter under slutet av 1960-talet, 
DDR:s jubileumsfiranden, rädslan för atomkrig under 1980-talet och 
den ökande kritiken mot DDR-regimen från 1980-talets mitt. Även här 
influerades det vetenskapliga samarbetet mellan Sverige, Västtyskland 
och DDR av den politiska kontexten. Så förväntades svenskarna i båda 
Tyskland att stå på samma sida som deras vetenskapliga samarbetspartner 
och att stödja både deras vetenskapliga och politiska ståndpunkter. 

Medan några svenska etnologer aktivt upprätthöll sina tyska kontak-
ter, avtog det svenska intresset för den tyska etnologin från 1960-talet och 
framåt. I den svenska etnologin kom en ny forskargeneration som ville 
lämna ”bondeforskningen” efter sig och syssla med aktuella samhällsfrå-
gor. För flera av dem symboliserade tysk etnologi också denna ”gamla” 
etnologi som de ville lämna. De yngre svenska etnologerna orienterade 
sig mer mot socialantropologin och mot anglosaxisk forskning, där de 
hittade viktiga inspirationskällor. Samtidigt avtog även kunskaperna i det 
tyska språket och intresset för tysk kultur i Sverige. För de svenska etnolo-
gerna, som var kulturhistoriskt intresserade, innebar de tyska kontakterna 
en viktig plattform för att kunna utveckla denna forskningsgren och för 
att kunna skapa alternativ till den ökande angloaxiska orienteringen i 
Sverige. 

Frågor kring samarbeten mellan demokratiska stater och diktaturer är 
aktuella än idag. Så diskuterar man ofta också i dagens Sverige, huruvida 
man ska kooperera med diktaturer och hur mycket man ska anpassa sig 
till eventuella krav från diktatoriska stater. Legitimerar man diktaturens 
grymma politik mot de egna medborgarna genom sitt samarbete? Är 
det bättre att avbryta kontakter med diktaturer när övergrepp mot deras 
befolkningar blir kända eller är det bättre att fortsätta sitt samarbete för 
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att försöka åstadkomma en bättre situation för diktaturstatens invånare? 
Sådana frågor får man ta ställning till. Det kan t.ex. gälla deltagande i 
musik- eller idrottstävlingar i diktaturer eller samarbeten mellan företag 
eller institutioner. Här finns det aldrig några entydiga och enkla svar. Men 
kunskaper om hur aktörer i historien har hanterat dessa frågor kan hjälpa 
oss att se dessa samarbeten ur ett mer komplext perspektiv och kanske kan 
det också hjälpa oss att hitta nya lösningar på samtida problem. 

Också kopplingar mellan vetenskap och politik är aktuella idag. Även 
idag befinner sig akademiker inom vissa politiska referensramar som de 
måste förhålla sig till. Dessa ramar blir synliga t.ex. genom forskningsfi-
nansiering, tjänstetillsättningar och publikationskrav. I dagens samhälle 
påverkas akademierna dessutom av nyliberala föreställningar och ett nyt-
totänkande, där forskning ofta ska tjäna konkreta praktiska och ekono-
miska syften – så kan man också idag tala om en strävan efter praktiska 
tillämpningar av vetenskaplig forskning. På så sätt kan man fråga sig om 
vetenskaplig forskning verkligen är helt fri idag. Kan forskare verkligen 
bestämma helt fritt över vad de vill undersöka eller påverkas detta kanske 
också idag av politiska referensramar? Dessa frågor kan inte denna studie 
besvara. Men en framtida forskningsuppgift kan vara att undersöka vilka 
diskurser som idag influerar akademikers karriärmöjligheter och hur 
”god” forskning definieras i vår tid.
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Academic Scholarship  
Between Dictatorship  

and Democracy 
Swedish and German Ethnology in  

the Shadows of Nazism and the Cold War 

This book investigates the discursive processes that influenced the 
production of scientific knowledge in Sweden and Germany before, 

during and after the Second World War. I have taken ethnology as my 
example (a field known, before the 1970s, as Folk-life Research [folklivs-
forskning/Volkskunde]). The study focuses on when and how various actors 
drew a boundary line between academic scholarship and politics, and on 
how politics, as well as concepts of scholarship and politics, influenced 
the production of academic researchers’ knowledge in both national and 
international contexts. During Germany’s Nazi era, researchers were very 
much influenced by discourses of race. In this context, my investigation 
shows how different perceptions of the interrelations between race, aca-
demic scholarship and politics led to different exercises of power within 
ethnology before, during and after the war. The book concludes with 
an analysis of differing perspectives on scholarship and the politics of 
Swedish-German contacts in the shadow of the Cold War. 

My study, inspired by German historians and linguists, is based on 
discourse analysis (Landwehr 2009; Wodak 1998 et al.). The focus is on 
studies of the creation of meaning within different social and historical 
contexts. How does discourse production change over time? My source 
material consists of documents from European and American archives, e.g. 
folk-life and ethnology researchers’ correspondence, meeting minutes and 
manuscripts. I have also studied the researchers’ scientific publications. 
Finally, I have interviewed German and Swedish ethnologists who have 
personal experience of past and present Swedish-German collaboration. 

In the early 1930s, folk-life research was still a young discipline, esta-
blished at only a few of Europe’s seats of learning. In Sweden, however, 
folk-life research was relatively advanced. This was, in part, because a pro-
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fessorial chair in the subject had been established at Stockholm’s Nordic 
Museum in 1919, and in part through the efforts of many active collec-
tors and researchers both within and outside the academies. As a result, 
Swedish folk-life researchers assumed a prominent position in Europe; 
as of the 1930s, they took on a leading role in organising international 
cooperation. 

In Germany, folk-life research was still establishing itself as an acade-
mic discipline when the Nazis came to power in 1933. German folk-life 
research or Volkskunde was, at that point, focused on issues central to 
concepts of nation, people and race. As a result, it became an important 
tool for spreading Nazi ideology. Volkskunde was also of interest to those 
Nazi-influenced politicians and researchers who were preparing for Ger-
man expansion in the East. By the mid-1930s, German academia – and 
Volkskunde – had undergone obvious political radicalization. All academic 
scholarship was now to be in service of politics, not least by promoting 
Nazi ideology. This was a time when successful scholars were also influ-
ential politicians. 

The texts analysed for this work throw light on the complexities faced 
by folk-life researchers working under the shadow of Nazism. Ideas of 
race, scholarship and politics were developed together with hopes that 
the new discipline would gain academic recognition both nationally and 
internationally. These concepts were also influenced, and themselves 
influenced, attempts to create well-organised forums of international 
collaboration. 

The formative years of the Swedish folk-life researchers discussed in 
this book were marked by great respect for and close contacts with Ger-
man scholars. Among other things, German folk-life research was highly 
regarded for its successful methods of collecting data and conducting 
surveys. When the Nazi party first came to power, German folk-life re-
search received substantial funding increases. Folk-life research faculties 
expanded rapidly. My analyses show how, on the one hand, differences in 
opinion on the concepts of race, scholarship and politics made Swedish 
researchers feel ambiguous about continued collaboration with colleagues 
in Nazi Germany. One the other hand, continued collaboration meant 
funding for important folk-life research projects, such as the international 
journal Folk. But fears continued that Nazi politicians would try to in-
fluence the production of scientific knowledge, even on the international 
level. Swedish folk-life researchers were, to be sure, inspired by German 
colleagues. But they were also influenced by (among others) their British 
and American colleagues, who expressed concerns that German folk-life 
researchers and politicians would use the discipline to spread Nazi ideo-
logy outside Germany’s borders, internationally. 
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Even though the Swedish researchers were ambivalent about the 
pro-Nazi politicisation of German folk-life research, they continued to 
collaborate with German scholars until the outbreak of World War Two. 
During the late 1930s, they accepted openly Nazi researchers as partici-
pants in international collaborative efforts. By then, several of their most 
important German contacts had been out-maneuvered by a young, radical 
generation of academics, very influential in Germany. This led Swedish 
researchers to view their earlier German contacts as victims of Nazism 
rather than as Nazis or Nazi sympathisers, despite the fact that several had 
collaborated with the Nazi regime, and had espoused Nazi terminology in 
their scholarly journals. Of course, these persons may have down-played 
possible sympathies for Nazism when meeting with Swedish colleagues. 

My analysis has also shown how Swedish folk-life researchers expressed 
sympathy for the “fate” of the German people after the First World War. 
Many also expressed understanding for Germany’s need to take measures 
to solve the “Jewish problem”. Some even showed admiration for Hitler. 
Anti-Semitic and Nazi discourses could, however, be both reproduced 
and challenged. For instance, the Swedish concept of a ”Nordic race” as an 
essential category could, in fact, underpin discourses opposing German 
racial policy: Swedish folk-life researchers might go on to disagree with 
the Nazi thesis that the Nordic race was superior to all others. 

Scepticism was expressed toward Germany’s Nazi-era folk-life research 
because of politicians’ growing influence on scholarly work. This included 
the Nazi regime’s support of (what Swedes saw as) inferior researchers, 
while the regime hindered other, respected German colleagues in their 
work - or even firing them. Nonetheless, the material gives little evidence 
of open protests against the regime’s political influence on German acade-
mia and scholarship. Sigfrid Svensson’s critical essay of 1935 was probably 
an exception. As I have shown in chapter 4.6, in 1938 Swedish folk-life 
researchers discussed whether they should submit a protest to Berlin 
against “decadent” German scholarship. They chose not to do so because 
they feared that Swedish opposition and critique might have negative 
consequences for their German colleagues.

At the end of the war, the world had changed. Knowledge of Nazi 
crimes led to the establishment of new orders of discourse and a new 
interpretation of the relationship between scholarship and politics. It had 
become essential to clearly mark one’s distance to Nazism. My analysis 
has shown how different actors positioned themselves and others accor-
ding to various orders of discourse. In this context, a discourse emerged 
which claimed that the crimes had been committed by “the others”, that 
is, the Nazi regime and its politicians. The “German people” had been 
hoodwinked innocents. Another discourse of victimhood concerned the 
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subject’s and the subject’s family’s suffering and hardships during the war. 
Family members, relatives and friends had died, homes and livelihoods 
had been lost. The division of Germany encouraged the sweeping of guilt 
and responsibility for Nazism and the Holocaust under the carpet. Life 
must go on. Both Germany and the world of academic scholarship were 
to be rebuilt. 

My analysis of the 1951 Stockholm ethnology conference shows how 
Swedish folk-life researchers strove to re-establish international collabo-
ration within the field. They were both anxious to exclude researchers 
influenced by Nazism and to establish cooperation with the post-war 
“new Germany”, that is, with researchers untarnished by Nazism. But 
invitations issued to the lectures included researchers who had worked for 
the Nazi regime; and these, in turn, were allowed to present the results of 
studies financed by, for example, the SS-Ahnenerbe and others who had 
previously served the interests of the Nazi party. 

I have analysed these lectures. They show how different strategies were 
employed to dress up this type of research in a new linguistic garb, ma-
king it acceptable in the post-war era. Race was thus now termed culture, 
Volkstumskampf had become the cultural exchange between peoples, and 
Germanic culture renamed Western culture. Older, politically-influenced 
research was made acceptable once again – reflecting, now, the influence 
of the rivalry between Eastern and Western political systems. 

It is impossible to give a clear-cut answer to the question of why resear-
chers tarnished by connections to the Nazis were invited to the Stockholm 
conference of 1951. It may be that Swedish researchers were, at this point, 
ignorant of their colleagues’ activities in Nazi Germany. It may be that 
these specific German academics were important collaboration partners 
for Sigurd Erixon and his colleagues at Stockholm’s Nordic Museum, who 
had arranged the conference.

In the shadow of the Cold War, East and West Germany developed 
two different ethnological disciplines; Swedish researchers maintained 
contacts with both. In the book’s last chapter, I analyse texts and accounts 
that show how Swedish ethnology became an important source of inspira-
tion for both Germanys during the post-war years. The “Swedish school” 
inspired German ethnologists seeking to rebuild the German discipline. 
Indeed, the use of Swedish theories and methods could serve to legitimise 
the reconstruction of a German discipline which was so severely tainted 
by Nazism as to threaten its very survival. Swedish researchers could be 
used, so to speak, as ”witnesses for the Crown” in arguments for the future 
of an untainted, non-Nazi ethnology discipline in Germany.

Swedish ethnologists travelled to both to the German Democratic and 
German Federal Republics. Their accounts of their experiences show how, 
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during the Cold War, the relationship between academic scholarship and 
politics was affected by political events such as the unrest and univer-
sity revolts of the late 1960s, the GDR’s jubilee celebrations, the 1980s’ 
fear of atomic war and, as of the mid-1980s, the growing critique of the 
GDR’s government. The political context also left its imprint on scholarly 
cooperation between Sweden, the FGR and the GDR. Researchers from 
both the FGR and the GDR expected their Swedish research partners 
to side with them, in both scholarly and political matters. In the FGR, 
there was an internal controversy within the field, as different institutions 
were taking the discipline in different directions, while the researchers 
themselves espoused divergent attitudes both to the discipline’s Nazi past 
and to current politics. In the GDR, the Swedes faced a balancing act: on 
the one hand, they were to listen to their East German colleagues’ critique 
of the regime; on the other, they were expected to express loyalty to this 
regime. New political constellations developed continually, influencing 
scholarly developments and scientific cooperation. 

While researchers retained contact with their German colleagues, Swe-
dish interest in German ethnology diminished during and after the 1960s. 
A new generation of researchers wished to abandon what they termed 
“peasant research” in favour of work on contemporary social issues. Many 
younger researchers identified German ethnology with the “old” ethno-
logy that they no longer found interesting. Instead, they turned towards 
social anthropology and Anglo-Saxon research methods. Simultaneously, 
Swedes’ general interest in German language and culture was dwindling. 
Meanwhile, ethnologists interested in cultural history – an alternative to 
the growing Anglo-Saxon influence on Swedish ethnology – sought sup-
port for their stance among their German colleagues. In Germany, these 
researchers became renowned, and have contributed to the development 
of the German discipline. 

Questions concerning collaboration between democracies and dicta-
torships remain topical today. There is often public debate on Sweden’s 
current and potential cooperation with dictatorships, including the de-
gree to which one should adapt to demands made by totalitarian regimes. 
Does cooperation on a scholarly level serve to legitimise a dictatorship’s 
cruel policies? Is it preferable to break off contacts with dictatorships 
when it becomes clear that these violate the rights of their citizens – or is 
it better to continue cooperation in the hope of improving the conditions 
of the people living under the dictatorship? These are questions to which 
one constantly must take a stance. The debate may concern, for instance, 
participation in musical or sports competitions sponsored by totalitarian 
states, or cooperation with the country’s businesses or institutions. There 
is no clear-cut answer. But knowledge of what past actors did when faced 
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with this dilemma may help us to see such cooperation in a more complex 
context – and may also help us find solutions to problems facing us at 
present. 

As mentioned in chapter 6, the complexities inherent in the connec-
tion between academic scholarship and politics persist today. Academics 
still work within particular political frames of reference, from which they 
may not diverge. These frames become clearly visible in, for example, the 
distribution of research financing, as well as the positions and demands 
concerning publishing. Today, academics are also influenced by neoliberal 
and utilitarian ideas, which postulate that research should serve concrete 
practical purposes. It is relevant, accordingly, to speak of the modern era’s 
practical adaptation of scholarly research. Thus, one can question whether 
scholarly research is entirely free, even today? Can researchers freely de-
cide what they wish to investigate; or are research objects co-determined 
by political frames of reference? 

This study cannot answer these questions. But a future research task 
may be to investigate which discourses, in our time, influence academics’ 
career opportunities and define “good” research. 

Översättare: Madeleine Hurd och Steen Christensen
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