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FÖRORD
Denna bok är resultatet av det mångvetenskapliga samarbetsklimat som utmärker hu
maniora i Umeå. Jag har under senare år haft förmånen att ingå i flera projekt och
forskargrupper där jag ständigt kunnat dryfta frågor kring kulturmötet Sverige-Tysk
land kopplat till teoretiska diskussioner från olika vetenskapstraditioner.
Jag har många kolleger och vänner att tacka för material, intresse och kritik. Här
vill jag särskilt nämna forskarseminariet vid Institutionen för etnologi vid Umeå
universitet, alla deltagare i den mångvetenskapliga forskargruppen "Tyskland i Sve
rige och Sverige i Tyskland", seminariet inom forskningsprogrammet "Kulturgräns
Norr", där professor Lars-Erik Edlund lagt ner ett stort arbete på att få manuskriptet
utgivet i skriftserien. Förra redaktionschefen Marianne Nejati har i slutskedet gjort en
gigantisk redaktionell insats.
Ett stort tack också till min moster i Kalmar, fru Disa Karlsson, som under hela
90-talet ur kalmartidningarna fortlöpande översänt allt redaktionellt material och an
nonser med tysk anknytning - en del av detta återfinnes nu i texten.
Umeå och Åbo i december 1997
Kurt Genrup

KAPITEL 1

Inledning

SYFTE OCH INSPIRATION
På seminarier har jag då och då fått frågan vad för en slags bok detta kom
mer att bli: Är det en "essä som man får skriva hur som helst" eller är det en
"vetenskaplig text i form av en avhandling"? För en etnolog och kulturhisto
riker med min bakgrund är denna polarisering inte lika självklar; en profes
sor i nordisk och jämförande folklivsforskning sade en gång att "allt jag
skrivit är essäer". Självklart ligger ingen dåtida negativ värdering i detta
yttrande och inte heller är studierna gjorda "hur som helst".
Ett syfte med föreliggande arbete är att lyfta fram det tyska inflytandet på
det svenska folkets kultur- och livsformers historia och det mindre framträ
dande svenska inflytandet på Tyskland. Forskningsfältet som helhet är
mångvetenskapligt men min utgångspunkt är etnologisk. Orienteringen mot
kulturhistoria är också framträdande. Studien är dessutom resultatet av ett
interdisciplinärt samarbete. Den kommer av historiska skäl att frekvent
kunna ställa det tyska i relation till det differentierade svenska samhället
under olika epoker.
Övergripande kan boken till stora delar sägas fokusera tysk inverkan på
det svenska folkets vardagsliv under olika perioder i ett komplext helhet
sperspektiv på samhället. Någon "total historieskrivning" är det självfallet
inte fråga om. Makro- och mikroperspektiv kombineras genom hela arbetet.
Alltagsgeschichte och mikrohistoria bryts mot övergripande historiska skeen
den. I det sociala landskap som ofta beskrivs på ett generellt plan i summe
rande termer lyfts närbilder och informantporträtt fram. Dessa dekonstruerar delvis det generella men ger som regel inga direkta motbilder som bryter
samband och förklaringsmodeller. Termen tysk kräver också en förklaring. I
föreliggande arbete identifieras "tyskar" med en rad ur Ernst Moritz Arndts
(1769-1860) ofta citerade dikt Das deutsche Vaterland: "So weit die deutsche
Zunge klingt."
Studien har gjorts vid Institutionen för etnologi vid Umeå universitet i det
mångvetenskapliga klimat som utmärker humaniora i Umeå. Denna forsk
ning har också möjliggjorts genom att Humanistiska fakulteten vid Umeå
universitet under en längre tidsperiod ställt medel till förfogande.
Den etnologiska forskningen i Sverige har under senare decennier alltmer
kommit att behandla förhållanden enbart i vårt eget land medan teorier och
metoder hämtats från anglosaxiskt håll. Billy Ehn skriver: "Nutida svensk
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etnologi är övervägande nationell. Vi forskar huvudsakligen om Sverige och
gör sällan internationella jämförelser. Men ser man till det teoretiska infly
tandet blir det en helt annan bild" (1996, s. 112). Detta står i stark kontrast
till tidigare etnologisk forskning där Sverige sågs i ett europeiskt samman
hang, vilket var en självklarhet beroende på problemställningar inriktade
t.ex. på kulturspridning och innovationsvägar. I motsats till d agens situation
kan därvid sägas att flertalet etnologer (folklivsforskare) var "europeer" och
flitigt citerade t.ex. tyska standardverk och använde dem analytiskt för att
även förstå utvecklingen i Norden. Hela 1960-talet användes t.ex. Richard
Weiss' Volkskunde der Schweiz som referensram för etnologiska baskunska
per.
Till viss del sker i dag en omläsning av tidigare etnologiska arbeten och
det uppteckningsmaterial dessa till stora delar bygger på, men den tidigare
helhetssynen över det förindustriella Sverige har gått förlorad, eftersom vi
saknar översiktsarbeten liknande Ingeborg Weber-Kellermanns Landleben im
19. Jahrhundert för Tyskland.
Kvar från den äldre etnologin finns än i dag en monografisk tradition
medan den breda kulturhistoriska kunskapen inte är lika allmän som tidi
gare.
Inom etnologin i dag är det dock högt till tak både vad gäller forsknings
objekt och teorier och metoder samt syntetiserande undersökningar med
kultur- och socialhistorisk inriktning där olika teoretiska och metodiska
infallsvinklar prövas. Detta kan därvid mycket väl höra till forskningsfron
ten.
Sedan flera år har undertecknad framhållit vikten av en mera samlad
framställning över kontakterna mellan Sverige och Tyskland i ett djupt his
toriskt perspektiv baserad både på en omläsning av tidigare etnologiska
arbeten och en syntes av den erhållna kunskapen kompletterad med ingå
ende arkivforskning och fältarbete i både Tyskland och Sverige. Inom t.ex.
den etnologiska matforskningen har tidigt en stark tysk påverkan på mat
kulturen i Norden påvisats. Denna kunskap ligger till grund även för nuti
dens symbolinriktade etno-gastronomiska forskning.
Metodiskt och teoretiskt har föreliggande studie inspirerats från olika håll
och utifrån skilda aspekter som jag mött under snart 30 år inom etnologin.
Jag vill här främst framhålla den historiskt betonade etnologin där jag i Sve
rige i synnerhet vill nämna Nils-Arvid Bringéus och Brita Egardt, och inter
nationellt Münchenskolan med företrädare som K.-S. Kramer och Konrad
Köstlin. Ingeborg Weber-Kellermann, som kombinerar kultur- och social
historia, har också varit en av mina inspirationskällor, liksom Norbert Elias,
särskilt hans bok Über den deutschen från 1989, och Pierre Bourdieu och hans
tankar om distinction.
Den mångvetenskapliga forskargruppen i Umeå med det övergripande
temat "Tyskland i Sverige och Sverige i Tyskland" är genom arbetsseminarier och vetenskapliga symposier en viktig plattform för forskningsfronten.
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Bland källorna för mitt arbete kan nämnas historiska, kulturhistoriska, to
pografiska och biografiska arbeten. Här kommer också talrika exempel på
"traditionell" diffusionsforskning inom etnologin att sättas in i olika tema
tiska och tidsliga sammanhang. Denna forskning har bl.a. kritiserats för att
de kultur geografiska sammanhangen framträder "som abstraktioner utan
anknytning till människor". Redan 1961 framhöll därvid Sam Owen Jansson
"att denna äldre forskning för att ge en konkret föreställning om spridnings
förloppet hänvisade till köpmän och resenärer, vandrande hantverkare och
säsongsarbetare" (citerat efter Svensson 1980, s. 33). Sigfrid Svensson fort
sätter: "Jansson pekade på att även centraldirigering och propaganda ingick
bland de spridningsorsaker som olika forskare framdragit. Utöver slutsatser
enbart av den geografiska fördelningen ställdes alltså krav på att framlägga
historiska fakta om hur kulturspridningen, 'diffusionen', i realiteten tillgått.
Forskningen följde alltså redan tidigt helt andra tankegångar än att denna
spridning skulle skett 'mekaniskt'"(ibid).
Alla de nämnda forskningsinriktningarna och perspektiven kommer att
hållas samman av "die komplexen Strukturen von Gesellschaft, Herrschaft,
Staat und Markt", som den tyske etnologen och samhällsforskaren Dieter
Kramer ställer i relation till samhällsprocesser och deras drivkrafter under
begreppet Eine integrale Kulturwissenschaft (Kramer 1992).
Denna studie är också i hög grad inspirerad av ett postmodernistiskt syn
sätt där jag är väl medveten om att disparata sammanhang i tid och rum
förutsätter viktiga baskunskaper som i föreliggande studie inte alltid lyfts
fram. Jag menar dock att jag har tillräckligt mycket kitt i texten för att den
inte skall bli någon "postmodernistisk loppmarknad".

ARBETETS UPPLÄGGNING
Bokens sju kapitel är disponerade så att kapitlet efter denna inledning, ka
pitel 2, behandlar svenskarnas syn på tyskar, Tyskland och det tyska vid
olika "möten" i 1990-talets Sverige. Detta kontrasteras avslutningsvis med
tyskarnas syn både på svenskarna och på sig själva. I kapitlet fokuseras at
tityder (ang. definition se O'Sullivan m.fl. 1994, s. 18) och stereotyper (ang.
definition se a.a.). Dessa bilder, utgående från såväl enskilda svenskar som
t.ex. massmedier, visar som mönster starkt förenklade och generaliserade
bilder, vilka, när de utsätts för etnologisk analys, visar sig representera ett
brett spektrum av underliggande maktrelationer såväl som spänningar och
konflikter, men även beundran.
Kapitel 3 fortsätter som en syntes av vad som kan hänföras till tidi
gare bilder av tysk mentalitet (nationalkaraktär) sedda i ett större samman
hang. Dessa begrepp är naturligtvis farliga att använda om vi därigenom
skulle peka på samband mellan kulturell tillhörighet och personlighetsdrag
och sedan de detta en geo-politisk innebörd. Att koppla sådana föreställ
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ningar till en etnologisk analys av kulturmötet Sverige-Tyskland genom
tiderna är däremot ett fruktbart sätt att kritiskt kunna använda tidigare
forskning inom nämnda fält.
Kapitel 4 är nedslag i svensk och tysk historia, där såväl personer som
idéer och handelsförbindelser lyfts fram. Något krav på fullständighet kan
naturligtvis inte ges, men jag menar att beskrivningen är tillräckligt "tät" för
att sega strukturer och mönster skall kunna klarläggas. En term som aktuali
seras genom flertalet avsnitt är cultural imperialism (ang. definition se a.a.) då
den relateras till ekonomisk och kulturell tysk hegemoni i Sverige.
Kapitel 5 behandlar frågor kring tysk-svenska kontakter inom folkkultu
ren, som här ges en bredare definition än enbart bondekultur. Tonvikten
ligger i stället på masskultur i historisk belysning. Såväl matvanor som olika
näringar och årsfester tas som exempel.
Kapitel 6 behandlar migrationen Sverige-Tyskland och arbetskraftsin
vandring med 1800- och 1900-talet i centrum. Såväl levnadsöden som över
gripande strukturella mönster lyfts fram.
Det sista kapitlet, kapitel 7, ger ett antal strukturella synteser där trådarna
från de olika kapitlen ovan vävs samman tematiskt. Här ses kulturmötet
både utifrån ett konflikt- och ett harmoniperspektiv, och med kunskap om
dåtid och nutid blickar vi även mot en prognos om framtidens kulturmöte
Sverige-Tyskland.

KÄLLKRITIK OCH VETENSKAPLIG DISTANS
När det gäller källkritik skall först betonas att användandet av ett disparat,
heterogent och omfattande källmaterial gör att detta måste analyseras i sitt
sammanhang i texten. Övergripande bör dock sägas att det primära är inte
om olika tysklandsbilder är skrivna i det ena eller andra syftet, ej heller om
källan är "äkta", objektiv osv. utan vad ordval, karakteristiker o.d. tar fasta
på. Uttalanden sätts i relation till andra källor i sökandet efter mönster med
beaktande av tidsliga, rumsliga och sociala skillnader.
När det gäller frågan om hur källorna blivit text vill jag låna två begrepp
från Heinrich Böll, som i Die verlorene Ehre der Katharina Blum ... (1974:2) för
sina fiktiva "källor" gör en åtskillnad mellan "komposition" och
"sammanförande" (konduktion). Föreliggande arbete är fyllt av det senare
då nämnda heterogena källor sammanförs under ternata genom en slags
ordningsprocedur som i den slutliga syntesen ses som en helhet. Att genom
gående göra en "komposition" är omöjligt då källornas inbördes olika ka
raktär och diskrepans i tid och rum inte leder till en enda berättelse. Texten
har därför, liksom hos Böll, inslag av såväl stockningar och uppslamningar
som källor som är omöjliga att sammanföra (Böll hämtar dessa uttryck från
vad som kan hända vid barns lek med vattenpussar. Böll 1977, s. 10f.).
När jag över långa tidsperioder söker likheter vad gäller schabloner upp
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står städse frågan om jämförelser är möjliga att göra utifrån de vitt skilda
samhällsbilder det här är fråga om. Modellen har "sprickor" men trots detta
arbetar jag efter postulatet: Schablonerna lever sitt eget liv oavsett politiska
och kulturella skillnader!
När man väljer att skriva en bok om det egna folket (t.ex. svenskarna) el
ler ett grannfolk (i detta fall tyskarna) torde man primärt alltid ha en egen
subjektiv bild förvärvad på olika sätt. Denna kan i studien bekräftas och
förklaras, eller kanske, mera sällan, förkastas.
I det första fallet är utgångspunkten en självbild som naturligtvis inte är
"neutral", i det andra kanske en projektion. Även om man själv anser sig
vara fri från etnocentricitet har man hela tiden att beakta detta vid analys av
använt källmaterial som desstutom är genomsyrat av sagesmännens värde
ringar.
Den bok som oftast nämnts vid diskussioner över ämnet för denna studie
är Åke Dauns Svensk mentalitet där han som stöd för mitt ovan förda reso
nemang i intervju förklarat att han studerar sig själv via andra och därmed
med etnologiska teorier och metoder bearbetar frågor som är viktiga för
honom själv. Denna strategi är vanlig bland etnologer.
När det gäller dagens porträtt av svensken i dagspress och publikationer
är de enligt Jonas Frykman "lätt karikerade" (1993, s. 124). I motsats till den
massmediala behandlingen av ämnet, har Åke Daun alltså gjort en samlad
vetenskaplig framställning av svensk mentalitet utifrån den "modala" per
sonligheten, dvs. den som är mest frekvent. Dauns arbetssätt och slutsatser
diskuteras kritiskt av Frykman, som slutar sin diskussion med orden: "När
vi därför idag vill undersöka svensk mentalitet upptäcker vi att vi rör oss i
en ekokammare där frågor och svar från olika perioder studsar mellan väg
garna. När vi når enighet om vad som är 'typiskt svenskt' rör vi oss i berät
telsernas värld lika mycket som i erfarenheternas" (a.a. s. 131). Dessa ord
har förhoppningsvis bidragit till att mina slutsatser om tysk mentalitet ald
rig kretsar kring någon modal personlighet till vilken "myter" från alla lan
dets delar, tider och socialgrupper kan kopplas.
I strävan att hålla texten om tyskarna på en vetenskapligt korrekt nivå har
jag i föreliggande studie också undvikit att använda mina egna värderingar
och erfarenheter som källmaterial; i stället försöker jag belysa min självbild
genom andras uttalanden. Det torde dock här vara befogat att säga något
om mina egna relationer till grannen i söder.
Mitt eget förhållande till Tyskland och det tyska har aldrig varit neutralt.
Under mina läroverksår var lärarna i tyska föremål för såväl skräck och
förtvivlan som för min egen utveckling - i det förra fallet när jag p.g.a. un
derkänt i tyska på realskolan inte blev uppflyttad utan att läsa upp betyget i
s.k."ferieskola" på sommaren, i det senare när jag på gymnasiet blev allt
bättre på tyska och genom en intresserad lärare fick kanalisera mina kon
takter med DDR genom att bl.a. föreläsa om "Det andra Tyskland" och för
djupa mig i bl.a. Brecht (Genrup 1997).
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Intresset för Tyskland ledde också till att jag efter militärtjänsten började
läsa historia i Lund där jag på trebetygsnivån valde specialkursen om för
spelet till andra världskriget, med bl.a. den digra boken Bismarcks Erben som
en grundbok.
Sammanlagt har jag vistats i de båda tyska staterna mer än ett år och flera
av mina personliga vänner genom åren är tyskar.
Min bild av tyskarna präglas dock fortfarande av motstridiga känslor där
positiva upplevelser från bl.a. längre perioders fältarbete i Alperna blandats
med mitt livs mest traumatiska upplevelse med en tysk inblandad.
Att jag ofta beskriver skeenden med exempel från Kalmartrakten och
Visby är också resultatet av personliga erfarenheter och intressen.
Sista delen av detta avsnitt har jag med stor tvekan tagit med i boken men
då det är mot denna bakgrund och genom nämnda filter jag som etnolog
tagit mig an uppgiften har jag trots allt funnit att det behövs och att läsaren
bör kunna ta del av det. Detta följer också ett vanligt mönster inom etnolo
giska studier i dag. Billy Ehn skriver 1996: "Idag är det närmast kutym
bland etnologer att i inledningen till sin avhandling berätta om den person
liga bakgrunden till ämnesvalet" (s. 96). I föreliggande text har jag dock
försökt låta mitt ego och egna erfarenheter spela en undanskymd roll och se
mina egna bilder av ämnesområdet genom andra källor.

OM KULTURBEGREPPET
Diskussionen om kulturbegreppet går i vågor - efter en intensiv debatt un
der 1980-talet med kultur- och samhällsforskare som aktörer ebbade defini
tionsbestämningar m.m. ut för en tid. När man skriver en bok med mångvetenskapliga utgångspunkter kan det dock vara på sin plats med ett kort
fattat klarläggande.
Här används det etnologiska/antropologiska kulturbegreppet vilket be
tyder att det snarare än normativt är relativistiskt. I användningen betonas
helhet och sammanhang. Som jag använder det t.ex. i fråga om hansekulturen är det fråga om både tankeformer, livsmönster och föremål, dvs. det som
sociologen Anthony Giddens formulerat som värderingar och normer inom
en grupp samt materiella ting som gruppen producerar (1994, s. 104).
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KAPITEL 2

Synen på tyskar och det tyska i nutid

INLEDNING
Denna bok tar alltså upp olika aspekter på kulturmötet mellan tyskt och
svenskt. Studierna behandlar såväl schabloner och frågor kring mentalitet
som invandring, turism, handel och kultur- och samhällspåverkan på olika
plan. Tyskarnas påverkan på Sverige har haft en mycket stor nationell bety
delse för vårt land, något som ofta tagits som självklart såväl inom forsk
ningen som i det svenska samhället i stort. Endast i undantagsfall har man
sett vilken kulturell laddning denna påverkan kunnat leda till.
Genom att anlägga ett långt tidsperspektiv - longue dureé - har vi kunnat
fånga viktiga delar av den ständiga ström av svensk-tyska kulturkontakter
som skett över Östersjön alltsedan tidig medeltid för att fånga integrationen
av tyskar och tysk kultur i Sverige.
Bokens begränsade omfång och karaktär gör att försöken till syntes base
ras på ett rapsodiskt och heterogent material, vilket både kan vara en styrka
och en svaghet. Vi kan förvisso se klara mönster, men läsaren kommer sä
kert också att sakna viktiga tematiska helheter.
Mitt intresse ligger därvid på strukturer och aktörer med fokus på ett et
nologiskt/kulturhistoriskt synsätt. Bokens karaktär gör också att den, som
sagt, inte kan ses som ett helgjutet teoretiskt byggnadsverk utan mer som ett
bricolage av olika mer eller mindre synliga teoretiska ansatser.
För en analys av tyskt inflytande på det svenska samhället under mer än
1000 år är våra teoretiska redskap naturligtvis otillräckliga om syftet är en
helhetssyn av ett samhälle med olika komplexitet i ständig förändring. Bo
ken ställer också säkert mer frågor än svar t.ex. om svenskarnas traditionella
syn på "det främmande" och invandring som fenomen. Genom att fokusera
nämnda kulturmöte i ett djupt historiskt perspektiv ges en startpunkt till
Sverige som invandrarland utifrån motsatsparet assimilering-egenart. Där
vid ser vi generellt när det gäller tyskar i Sverige att t.ex. blandäktenskap
varit vanliga. Vi får här också delvis en grund för förståelsen av Sveriges
ekonomiska och kulturella "välstånd" under olika epoker. Tyskar och det
tyska har varit en integrerad del i det svenska nationsbyggandet. Mot den
bakgrunden är det kanske förvånande att så många svenskar trots allt sett
tyskar och svenskar som klart avgränsade "vi" och "dom" - men detta kan
kanske förklaras med att tyskarna mest rört sig inom olika ledande sam
hällsskikt som intellektuell elit.
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De kulturbilder som ges består av ett antal konstruktioner där vi lyfter
fram det tyska men som i ett helhetsperspektiv "i verkligheten" kan ha varit
mera osynligt i konkurrens med inflytande från inhemskt eller annat främ
mande håll. Vi har dock här ingen möjlighet att även behandla den etniska
och kulturella mångfald, som faktiskt funnits i det svenska samhället genom
sekler (se här Svanberg & Tydén 1992 passim).
Det sistnämnda skall dock inte överbetonas, då tyskarna och det tyska i
Sverige oftast framstått som kulturella och ekonomiska "vinnare", som säl
lan diskriminerats eller avvisats men som inte heller särskilt starkt synliggjorts som "utifrån kommande". Att detta synsätt grundlades redan på me
deltiden är ett postulat jag tagit fasta på i mina förklaringsmodeller. Hur
dagens tyskar ses av svenskarna har dock inte helt kunnat förklaras med en
historisk bakgrund.
Även om det ofta i denna bok talas om "tyskar" på en kollektiv nivå söker
jag exemplifiera med individer ur olika generationer i sitt tidsliga, rumsliga
och sociala sammanhang (jfr ovan).
Även begreppet Sverige behöver dekonstrueras för att denna tyska påver
kan till fullo skall kunna förstås. Ansatser härvidlag har framför allt gjorts
när det gäller nutiden i detta kapitel.
I dagens svenska samhälle har vi mycket tyskt i vårt kulturella kapital mot den bakgrunden är följande nutida syn på den enade grannen i söder
vid första anblicken förvånande, men "tyskt" eller annat främmande ingår
inte i de livskraftiga myterna om svensken, som olika forskare betonat i
andra sammanhang.

SYNEN PÅ DEN TYSKE MANNEN
Sedan början av 1990-talet har ett stort antal svenskar för projektet
"Tyskland i Sverige" fått uttala sig om den typiske tysken. I början av ut
frågningarna gjordes ingen åtskillnad mellan synen på mannen och kvinnan,
vilket ändrats i intervjuerna de tre senaste åren. Många schabloner som
framförs genomsyrar stora delar av materialet men känslorna bakom orden
varierar starkt från skräck eller allmänt obehag till beundran.
En 40-årig man skriver om sin tyske motsvarighet: "En typisk tysk har
högt blodtryck, äter dålig mat, vet ingenting om hur man beter sig i naturen.
Tyskar är överlägsna och ser ned på alla andra. Tyskar är experter på per
sonregister och etnisk åtskillnad. Jag känner ingen som gillar tyskar. Inte jag
heller. Respekt och gillande får man förtjäna, inte ta".
En 49-årig kvinna skriver: "En typisk tysk för mig är en man som är miss
nöjd, högljudd, sträng med barn, ger gärna en dask, klagar på hotellservice,
tillrättavisar. Till det yttre är han; rund, mörk, bär ofta glasögon, vill mär
kas."
En kvinna 44 år ger en beskrivning där rädslan är mera uttalad. Kvinnan
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är från Övre Norrland och "äger en bit mark med skog och de gamla gub
barna i byn skrämmer mig med att tyskarna kommer att kunna [på något
sätt] skaffa sig jakträtt på denna mark". Den tyske mannen är för henne
"tjock, rödbrusig, mycket hår, auktoritär, rationell ... Han har några svåra
upplevelser i sin barndom som gör att han med automatik får förlåtelse all
tid och av alla. Han är skrämmande både för sin storlek men också med
hänsyn till mina kunskaper om nazismen och stöveltrampet. Detta har na
turligtvis blivit aktuellt nu igen med hänsyn till nynazismen, Ultima Thüle
och alla andra diskussioner kring bl.a. invandring/flyktingar."
En allmänt negativ syn får man i en beskrivning som ges av en etnolo
gistudent i Umeå 1992, som skriver: "Det är någonting svettigt över tyskar,
en slags hinna över hela kulturen. När jag tänker på tyskar så tänker jag
också på en film som heter grisfesten. Vad den handlar om märks på nam
net. Språket är det som irriterar mig mest. Allting låter som en order. Jag
tycker att tyskar har något snuskigt över sig. En typisk tysk man ser ut unge
fär som en fet finsk man. Eftersom den tyska porrindustrin dominerar i Eu
ropa vet alla hur en tysk kvinna ser ut "(sic!).
Ar 1993 skriver en manlig student: "Mannen är när man möter honom en
sam mycket trevlig men så fort de blir fler än två kommer stortysken fram
som väser sitt 'dumme Schwede', äger världen och alltid ser till att ta för sig.
Han är arrogant, besserwisser, dricker öl, hatar invandrare, äter inlagda
grönsaker (framför allt surkål) och olika korvar. Det tyska samhället är fär
gat av våld och vassa armbågar (den starkes rätt) som får Svedala att fram
stå som en landsortsidyll".
En annan student med tyska rötter skriver att hans "manliga släktingar i
40-, 50-, 60-årsåldern lever väl upp till fördomarna om hur en äkta tysk är.
Principfast, bestämd, hårt yttre - mjukt inre, högljudd och huvudet högt
buret. Prestigeandan är också ett tydligt drag".
De här citerade intervjuerna och enkätsvaren har på många sätt ett ovän
tat innehåll. I vardagen möter man inte mycket av den negativa bilden av
tyskarna i vårt samhälle där "tiga är guld", men när man förväntas uttala sig
om tyskarna kommer delvis gamla konserverade schabloner upp till ytan i
ett aktualitetssammanhang där man kan koppla till den aktuella EU-debattet. Att tonen är så pass raljerande hos dessa företrädesvis akademiker kan
också verka förvånande - men i en ekonomi som i dag rejält blivit omkörd
av flera av andra världskrigets förlorare kan det tydligen ta sig sådana ytt
ringar, och man kan aldrig stämplas som rasist vad man än säger om tyskar
- snarare verkar det helt "tillåtet" enligt en del enkätsvar.
Schablonerna är mest fasta när det gäller männen, där de negativa utta
landena överväger om den typiska tysken som ofta är i 40-årsåldern. Som
typexempel kan vi ta ett uttalande av en 25-årig kvinna: "Den typiske tysken
är en halvfet, otrevlig typ med storhetsvansinne. Den mark han beträder är
hans. Den inställningen har han också om kvinnor. 'Die Frauen' är en ägo
del". I intervjuerna är de generella schablonerna ofta hopkopplade med
17

beskrivningen av mannen. Det som betonas är varianter på temat ojämlikhet
mellan män och kvinnor under termer som "förtryckt av patriarkatet",
"underlägsen sin man", "märks inte så mycket". Enligt en kvinnlig student
är tyskan "trist, i skymundan av den rödbrusige öldrickande mannen. Dålig
klädsmak och tittar ofta på såpoperor. Skuggfigur i mannens Tyskland."

SYNEN PÅ DEN TYSKA KVINNAN
Amand von Schweiger-Lerchenfelds bok Qvinnan bland skilda folk (sv. övers.
1881) har som avslutning en skildring av de germanska kvinnorna. Här slås
fast att skandinaver, holländare, engelsmän och tyskar "för hvarandra hysa
liten eller alls ingen sympati" (s. 497). "I synnerhet äro svenskar, danskar
och holländare entusiastiskt tillgifna fransmännen, medan de ingalunda
svärma för de stambeslägtade tyskarna" (ibid. s. 497). Denna schablon har
jag i dagens Sverige fått bekräftad genom ett stort antal intervjuer och en
kätsvar.
Utseendemässigt vilar schablonerna på tre typer av tyskor. Den ena är
"Barbie-dockan", som alltid vill synas och som är störst, bäst och vackrast,
"som amerikanskorna". Hon kan ha minkpäls, är blonderad, mycket smin
kad och påhängd många smycken. Hon ser "bra ut" och är smal, särskilt i
jämförelse med de tyska männen. Detta kopplar informanterna stundom till
inre egenskaper som självupptagenhet och ett nedlåtande sätt. Denna scha
blon har säkert fått näring av en och annan tysk såpopera som sänts i svensk
TV, t.ex. Der Schwarzwaldklinik och tyska modetidningar på den svenska
marknaden.
Den andra typen är "tråkig och grå", omodernt klädd, eller som en 21årig kvinnlig student uttrycker det: "Det verkar som om de inte bryr sig om
sitt utseende på samma sätt som här i Sverige, t.ex. de har omoderna kläder
och är tantigt klädda".
Den tredje typen står den andra nära, det är "den bohemiska", ofta med
scarf och klädd i "murriga" färger. I m ånga fall beskriver informanterna
kvinnan utifrån ett traditionellt hemmafruideal. En kvinna skriver om sin
tyska motsvarighet: "Köket och barn är hennes livs viktigaste intressen, är
arbetsam, pysslig, huslig, sparsam (dvs. inte slösaktig) men satsar på rejäla
saker, kläder som håller, prylar. Är mycket sympatisk och vänlig i jämfö
relse med sin make. Välvårdad men inte speciellt uppiffad, ej sexig".
En mängd uttalanden i nämnda enkäter kopplas till en beskrivning av
tyskarna utifrån deras kroppar. Den "yttre" kroppen relateras sedan vidare
såväl till utseende som rörelse och kontroll. I detta sammanhang väljer man i
beskrivningarna av den tyska kvinnan dels en bild av den estetiska dimen
sionen med i fråga om typ 1 ovan betoning av en långt driven kroppsvård
kopplad till konsumtionskulturen och alltså med i Sverige spridda tyska
modetidningar som trolig "källa". Dels får vi också i materialet en bild av
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det man bland annat med idealen hämtade från modeindustrin i dag skulle
kalla en "oestetisk" kropp (typ 2) kopplad till traditionella, kaloririka kost
vanor, men också till en traditionell bild av kvinnan som mor som i vissa av
intervjuerna av dagens unga kvinnor med västerlandets anorexiideal med
avsmak kopplas till menstruation, amning, kroppslig hårväxt och fett. En
paradox här är att denna traditionella bild av en "moderlig" kvinna av
yngre "amerikaniserade" svenskor i dag ses som något okvinnligt och föga
erotiskt. En annan paradox här är att idrottande ingår i dagens väster
ländska kvinnoideal som ett medel att vara vältränad samtidigt som många
uttalanden i vårt material om DDR:s kvinnliga olympier gäller just deras
"okvinnlighet". Den tyska kvinnan enligt typ 3 ovan karakteriseras kanske
av asketism men framför allt av brist på smink och andra skönhetsmedel,
som en motpol till Hollywoodidealen men också med kopplingar till ett
"naturligt" utseende, na turism och naturdyrkan.
Det enda "skönhetsmedel" som är gemensamt för alla tyskar i det digra
materialets schablonbild är det överdrivna bruket av sololja på badstränder
(jfr Featherstone 1994).
Schablonen att tyska kvinnor ofta är feta har en lång tradition i vårt land.
"Prinsen av Lappland", Nicolaus Örn (1683-1716), som i samedräkt reste
runt till furstehoven i Europa jämför de små och magra lapska kvinnorna
med "de stora, tjocka och feta kvinnorna vid hoven i Tyskland, som varje
dag göder sig med allehanda kostlig spis och dryck" (1982, s. 32).
I två intervjuer med kvinnliga svenska studenter i 20-årsåldern som stu
derat respektive varit au pair i Tyskland och Schweiz ges följande kortfat
tade beskrivningar av unga tyska kvinnor: "Tjejerna rakar sig inte under
armarna och de är i allmänhet stora. De har oftast ingen BH, prydliga hemmavid, men lever ut sina känslor utomlands. De vet vad de vill (yngre),
kuvade (äldre)." "Tyska kvinnor är stora, långa och grova. Hon är enkelt
men rejält klädd (okvinnligt)." En motbild som skymtar fram i intervjuerna
är dock att den yngre tyskan är näpen, kvinnlig och använder mycket
smink. Medelålders och äldre informanter har något svårare att beskriva
tyskan som vi/de utan talar i flera fall om stora likheter.
Det man oftast lyfter fram är dock att tyska kvinnor i motsats till svens
korna avviker från det amerikanska och västeuropeiska efterkrigsidealet för
"The Body Beautiful". Rosalind Coward vid Goldsmiths' College i London
skriver om detta ideal som framhåller strävan efter "immaturity" med en
slank figur och en len hud alltsedan Twiggymodet på 1960-talet. Detta mode
har sökt sig upp i åldrarna där Jane Fondas kropp varit ett ideal för medel
ålders kvinnor. Detta Jane Fonda-ideal, som också leder till en fragmentisering av kroppen, "can only result in women having a punishing and selfhating relationship with their bodies" (1984, s. 43). Detta leder också till
negativa känslor i relation till kvinnor som inte anpassat sig till nämnda
ideal, där vi har den vanligaste schablonen av tyskan i vårt material. Den
visar på en vuxen kvinna som kanske är "lönnfet" men kraftfull och som har
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kontroll över sin sexualitet som ses som anpassad till sexualiteten hos en
medelålders vuxen tysk man. Denna genuskonstruktion innehåller alltså
tydligt växelspelet manligt/kvinnligt som i informantmaterialet ovan kan
nås från uttalanden om bägge könen. Det hittills sagda borde också kunna
verifieras vid intervjuer med tyskar. Våren 1997 diskuterade jag dessa frågor
med en tysk kvinnlig gäststuderande. Hon fann sina svenska kvinnliga stu
dentkamrater extremt kropps- och bantningsfixerade. Till detta gjorde hon
en koppling till kosthållet: "Matlagningsgrädde är någonting som aldrig
skulle bli en storsäljare i Tyskland - en urlakad produkt som inte är äkta
men dyrare än grädde!"
Synen på den tyska kvinnan och hennes kropp är i olika stereotyper också
kopplad till fötterna och ger delvis samma associationer som när man talar
om stöveltrampande tyska män. Dagens tyskor i Birkenstock har föregåtts
av en syn att tyska kvinnor har stora fötter, vilket bland annat satiriskt be
rörts av Heinrich Heine i Harzresan där han beskriver hur han "timtals på
Weenderstrasse studerat de förbigående damernas fötter" för att komma
fram till resultatet att han "opponerar mot den falska uppfattningen, att
damerna i Göttingen skulle ha alltför stora fötter" (1950 s 18). I SAOB, med
hänvisning till flera svenska författare under 1800- och tidigt 1900-tal, heter
det: "Fotens storlek hos berlinskan är vorden till ordspråk: 'Berlinskorna
lefva på stor fot', säger man" (SAOB: Berlinska: 1).
De kroppsegenskaper som gäller för en "typisk tysk man" är väl be
skrivna ovan och är i sin tur en motbild till modevärldens androgyna yng
ling. Dessa kroppskonstruktioner angående tyskarna ges ofta i nästa steg
programmatiska och maktpolitiska förtecken. Beskrivningar av tysk nationalkaraktär korresponderar med synen på tyskarna och deras kroppar.
Bilden av den manliga kroppen är i övrigt i första hand kopplad till en
hedonistisk livsstil och ett föråldrat ideal gällande t.ex. fetma som pondus.
Kroppsrörelser, särskilt hos männen, kopplas främst till marschtakt och
disciplinerade stereotypa rörelsescheman.
Detta kan även relateras till synen på tysken i relation till klädmode, där
vi i efterkrigstidens Sverige sett västtysken som oftast välklädd och mode
medveten, medan östtysken symboliserat motpolen. I historisk belysning
har tysken dock i allmänhet setts med termer som "brist på raffinemang".
Många som beskrivit den tyska hemmafrun pekar på att hon underdånigt
lyder sin make och gärna vill behaga honom. De som utvecklat tankarna om
sättet att sköta barnen betonar ofta ett dominant och kallt uppträdande mot
dem och att uppfostran sker med hård hand och disciplin. En kvinnlig stu
dent, som mött den tyska kvinnan på nordlig semester, skriver: "På Lofoten
satt kvinnan i husbilen och virkade om hon inte passade upp på sin man".
Intressant är att denna svenska syn på den tyska kvinnan har äldre mot
svarigheter. Claes Lundin skriver t.ex. i sina minnen från en resa i Tyskland
1876-1877: "I verkligheten tycktes den tyska kvinnan ej hafva mycket att
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säga utanför den materiella delen af sitt hushåll... hennes betydelse utanför
hvardagslifvets små bestyr tyckes finnas mer i festtalarnas fraser än i verk
ligheten. Hon tyckes vida mindre än i andra länder få gälla som en person
lighet för sig eller anses duglig att vara mannens hjälparinna i lifvets allvar"
(1877, s. 200; se även s. 234). År 1901 utgav korrespondenten i Berlin, Fritz
Henriksson, boken Från det moderna Tyskland. Han skriver om de tyska kvin
norna: "Dessa intressera sig öfverhuvudtaget icke, absolut icke för annat än
hushållet och barnen. Köket är deras helgedom." Liknande tankar utvecklar
Carl G. Laurin i Folklynnen (2:a uppl. 1915). Han uttrycker bl.a. att "de mest
feodala och riksomedelbara damer har en pervers förkärlek för strumpstick
ning och Leberknödel" (s. 112). "Även den nuvarande kejsarinnan, urtysk
såväl på fädernet som på mödernet, är i hög grad uppskattad som en repre
sentant för 'die deutsche Hausfrau', vilken besinnar sin höge makes ord till
kvinnan att Küche, Kirche und Kinder böra vara hennes intressen" (s. 113).
"Vad damerna beträffar, vågar jag tro att en Jules Huret, den bäste franske
kännaren av det moderna Tyskland, har rätt, då han påstår, att unga damer,
gifta och ogifta, i Berlin, liksom överallt i Tyskland, ha en nyans av nästan
servil underdånighet mot sina herrar" (s. 120).
I intervjuerna får man likaledes olika versioner om den tyska kvinnans
sätt; en som beskrivs som tyst och blyg, en annan som öppen och social och
en tredje som gapig och framfusig och som står stereotypen om det typiskt
manliga tyska beteendet nära. I vissa svar pekas på det manhaftiga i den
tyska kvinnans olika skepnader, bl.a. som "Gretchen-typ".
Betonas skall att denna sammanställning i olika "typer" inte har någon
motsvarighet i de enskilda svaren - där renodlas endast en typisk tyska och
blott i ett fåtal svar betonas att det finns klass-, generations- och regionala
skillnader inom Tyskland som bör tas hänsyn till.
Den bild som här ges torde utgöra ett tillräckligt underlag för förståelsen
av att en del kvinnor i Sverige hyser farhågor inför ett närmande till Tysk
land och EU, där enligt Agneta Stark "mannen är norm" (Kvinnovetenskaplig
tidskrift 2, 1994). I samma tidskriftsnummer
pekas också på att kvinnors
yrkesverksamhet i Västtyskland varit låg jämfört med den i de f.d. kommu
nistländerna och Sverige. I Sverige förvärvsarbetade 1988 kvinnor med en
bart grundskola i mycket hög utsträckning (81,9 %) m edan siffran för Väst
tyskland var betydligt lägre (27,2 %).
Förklaringen till de schabloner som uttrycks i bl.a. mina intervjuer måste
sökas historiskt. I G.A. Craigs mycket uppmärksammade bok The Germans
(1991), handlar ett kapitel om kvinnor. Craig skriver: "Women were victims
in all bourgeois societies ... What was unique to Germany was that the sub
ordination of women was more stubborn and protracted than in the advan
ced Western countries" (s. 147). Craig för därefter fram denna fråga till 1970talet: "The progress made in all those countries after the First World War
was reversed in the German case when the Nazis came to power in 1933;
and ... it would be difficult to argue that the German Federal Republic, in its
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first thirty years, achieved anything like complete social and economic equ
ality between the sexes" (ibid.).
Craig visar att "the subordination of women" hade mycket gamla rötter i
Tyskland. Han börjar med att citera Tacitus och följer sedan det maskulina
tyska samhället fram till vår egen tid där kvinnorörelsen långt fram var
splittrad och i arbetarrörelsen frekvent underordnades klasskampen (t.ex.
hos Clara Zetkin). Till slut ger har till delar en motbild till det sagda då han
diskuterar kvinnans roll i dåvarande DDR. Kvinnosynen i DDR var en
historisk arvtagare till den i det gamla Preussen. Christian Graf von
Krockow tar upp "Preussen und seine Frauen" i Preussen Eine B ilanz (1992). I
denna betonat manliga stat saknades symboliska kvinnliga motbilder och
idealen var underställda de preussiska dygderna. Här blev "die Kargheit"
både ett tvingande och ett önskat ideal för både män och kvinnor. Under
denna ledstjärna blev kvinnorna inte emanciperade men väl disciplinerade
personligheter med stark självkänsla. Vi har här ett bevis för att en mycket
manlig stat inte behöver innefattas av försagda och timida kvinnor. Detta
faktum blir något av en nyckelmening när det gäller de svenska schablo
nerna om den tyska kvinnan som genom de tre typerna inledningsvis ges en
något svårtydd bild. Den kan endast förklaras i ett historiskt sammanhang.
Engelska besökare under 1800-talet var t.ex. förvånade "at the contentment
of the German Hausfrau which what seems to them such a restricted life.
Howitt in 1842 speaks of their absorption in cooking and domestic manage
ment, their ceaseless serving and knittting, their hording of l inen and stock
ings. To a woman writer in Frazer's Magazine in 1875 the German married
woman 'is simply an upper servant' ... The woman is a slave of the ring"
(Bruford 1968, s. 225). Bruford ser här paralleller även med synen i Goethes
Hermann und Dorothea, där "it was for woman to learn in the early years to
serve as nature meant her to do ..." (s. 226).
Maria Svensson har i en seminarieuppsats i etnologi (Stockholm ht 1995)
behandlat sex svenska kvinnor bosatta i Hamburg och deras möte med
Tyskland. I detta möte mellan svenskt och tyskt lyfter författaren fram yr
kesidentitet och könsroller: "Den svenska 'självklarheten' att vara yrkesar
betande maka och mor stötte här på ett visst motstånd. Enligt mina infor
manter förväntas man i Tyskland, även som välutbildad kvinna, sätta hem
met före den egna karriären" (1995, s. 20). Detta betyder t.ex. att mamma
rollen är starkare ("Vergötterung der Mutter") och att familjen har en
mycket stark ställning, vilket bl.a. betyder få dagisplatser. "För de intervju
ade svenska kvinnorna har den tyska synen på kvinnan och hemmafrurollen
varit svår att acceptera. De har på olika sätt betonat hur viktigt det varit för
dem att ha ett jobb att gå till, en verklighet utanför hemmet" (ibid. s. 23).
Den stora skillnaden som här lyfts fram är att i vårt land är arbetet en identitetsskapande faktor för kvinnor i långt större utsträckning än i Tyskland, där
i stället mannens status och yrkesroll, parad med en hemmafru, ger en familj
långt större identitet än fallet är i Sverige.
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Ovan givna beskrivningar bör också ses motsatt så att vi får en tysk syn
på de svenska kvinnorna. Vi har en sådan från 1906 av pastor emeritus i
Bremen, Otto Funcke, som 1906 skriver: "Men icke blott på skolans område
spelar kvinnan i Sverige en framstående roll. På alla möjliga områden läm
nar man henne ett större spelrum, och hon rör sig mycket friare än hos oss"
(1906, s. 186). Funcke noterar också att man "i de största affärer af alla slag,
äfven i banker och på de största industriella företags kontor, där man har
ställt kvinnan mycket mer i förgrunden och i allmänhet betalar henne
mycket bättre än hos oss" (a.a. s. 187). När den tyske författaren på detta sätt
förundrat noterat denna skillnad mellan Sverige och Tyskland frågar han sig
hur de svenska männen skall "få tillräckligt arbete, om kvinnorna träda i så
skarp konkurrens med dem? Nå jag kan uppriktigt påstå, att jag icke såg
många män i Sverige stå fåfänga på torget" (a.a. s. 188 f.). Svaret han ger är
jorden, havet och emigration till Amerika!

TYSKEN SOM TURIST I SVERIGE
Tysklands mer än 80 miljoner invånare bor i ett land med Europas mest
stabila ekonomi, vilket bl.a. tar sig uttryck i ett omfattande utlandsresande.
Den svenska andelen av detta utlandsresande är knappt en procent men i
och med vårt medlemskap i EU väntas en inledd ökning fortsätta. I dag är
ökningen störst från f.d. DDR där man särskilt ser vår kronkurs som fördel
aktig. Störst antal tyska övernattningar gjordes 1994 i östra Götaland, men
särskilt i Norrland är den procentuella ökningen stor.
Enligt Next Stop Swedens Marknadsplan Tyskland är "naturen och naturrelaterade aktiviteter ... det som mest lockar tyskarna. Fiske, kanot och
vandring är de viktigaste aktiviteterna. Till detta kommer att var fjärde tysk
anser att shopping är ett skäl att besöka Sverige" (s. 2). De som inte åker till
Sverige menade 1992 att det är för dyrt (32 %) eller att man föredrar att åka
söderut (20 %).
Från södra och östra Tyskland prioriteras camping medan stugboende är
populärt hos tyskar i de norra och mellersta delarna. De som bor på hotell
kommer ofta med bussresor (ibid. s. 4).
Detta torde vara en tillräcklig bakgrund till intervjuernas bild av tysken
som turist, där följande schabloner i det insamlade materialet framträder :
"Tysken klagar på hotellservice" (kvinna 49 år).
"Tysken är utrustad med många artiklar på semester: båt, cykel, kamera
och surfingbräda" (kvinna 50 år).
"Tysken har kortbyxor och kamera på magen, är rik och köper renhorn
och renskinn" (kvinna 31 år, uttalandet härstammar från Norrland).
"Dom hörs mest och syns mest. Det är ett mörker att träffa tyskar på
charterresor" (kvinna 32 år).
"Kronan sjunker och de tyska turistbussarna väller in i vårt land eller
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andra. Tyskar köper mycket souvenirer och guld. Rödhåriga och burdusa
klampar de ner vår svenska mark" (kvinna 21 år).
"De är mycket förtjusta i allemansrätten" (kvinna 26 år).
"Tysk kvinna: står bakom sin man på turistbyrån och passar på barnen"
(kvinna 25 år).
En manlig etnologistudent skriver våren 1992: "Samlar på sig allt löst de
hittar när de är på semester i Sverige".
En etnologistudent i Visby 1991 skriver: "Ett folk som beter sig helt an
norlunda utomlands än hemma hos sig och i utlandet är de verkligen
framåt, vetgiriga, fräcka, armbågsteknik".
En kvinnlig etnologistudent ger 1992 denna bild av ett möte med tyska
turister: "Har stött på tyska par utomlands i bland annat Frankrike. De har
oftast dyra bilar som dom kör snabbt och vårdslöst med, gärna iklädda
mörka glasögon. När dom kliver ur bilen för en kaffepaus hör man genast
var dom kommer ifrån. När vi svenskar tyst slår oss ner i ett hörnbord med
vårt kaffe och bulle, stormar dom in och med högljudd stämma beställer
dom in öl och dyra mackor. Dom tar bordet i mitten och pratar sedan högt
och med bullrande skratt om sig själva, ger ett stöddigt intryck. Ljushåriga,
blåögda, kraftiga sitter dom där och ger ett intryck av att veta bäst om allt."
En annan kvinna ur samma kurs skriver: "Ordning och reda är typiska
kriterier. Reseminnen från Ibiza och Kanarieöarna ger tyvärr näring åt
gängse schablon. De var högljudda, bredde ut sig. På morgnarna innan nå
gon annan stigit upp markerade de solstolar åt de sina på bästa plats. Detta
var på 60-talet".
"Naturintresserad, vill uppleva vildmarken. Har all 'nödvändig' och dyr
utrustning för att resa i norra Europa. Husbilar, kameror, friluftskläder,
fiskeutrustning o.s.v." (kvinna).
"De tycks finnas överallt. På minsta campingplats, om än avlägsen, nog
finns det någon tysk. De passerar Umeå och Skellefteå på väg till Nordkap.
Jag jobbar på apotek och träffar dem där ibland när de skall köpa myggmedel" (kvinna).
"Tyskarna är soldyrkare och på turistmålen hittar man dem främst på
stränderna, ofta nakna, naturism och tyskar går ofta hand i hand ... På
stränderna solar de ofta så att de blir alldeles röda och bränner sig, trots att
de vanligtvis är rikligt insmorda med sololjor. Till skillnad från oss ... älskar
tyskarna att umgås med andra tyskar. Då de träffas är de ganska högljudda
både på stranden och på barer och restauranger, allsång på ölstugor är inte
ovanligt" (manlig etnologistudent 1993).
"En typisk tysk är en turist. Stor å fet med kamera på magen och video
kamera i handen. Glad och skränig syns och hörs överallt. Visar stolt upp
sina t-shirts som köpts på diverse turistställen. Alltid ny och fin utrustning
och en massa onödigt i packningen" (kvinnlig etnologistudent 1993).
"Tyska turister i Sverige är intresserade av att njuta av naturen, skogar,
fria vidder, frihet och allemansrätten" (kvinna 46 år).
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Från Frostviken i norra Jämtland berättar en yngre kvinna som på deltid
arbetar som turistguide: "Många tyskar kommer hit upp. Husbilar är vanligt
och man har ofta med sig vad man behöver när det gäller mat. Det är många
barnfamiljer men det är nog bara en tidsfråga innan rika turister söker sig
hit. Tyskarna kommer främst hit på grund av naturen. När de kommer in på
turistbyrån går det oftast bra att tala engelska. Det är ofta männen som för
samtalet där om det inte är så att man låter barnen göra det då de kan eng
elska bättre. Man ser ofta att de är tyskar innan de säger något - många är
klädda i 'vildmarkskläder' hela tiden - men de kan vara svåra att skilja från
holländare. Tyskarna har andra könsroller än vi - en flicka härifrån som är
gift med en tysk sköter barn och hem och tar dem till dagis o.s.v. även om
bägge har lika mycket tid. Det finns en tysk familj som till och med köpt hus
här (i närheten av bageriet) - de kommer hit med egen bil ett par gånger per
år" (intervju september 1996).
Dessa citat torde vara tillräckliga för att visa schablonbilderna av den
tyske turisten. Med ytterst få undantag är "turistbilden" av tysken långt
mera negativ än bilden av tysken i Tyskland. Bilden av tysk turistinvasion är
en bild av en invasion i överläge där svensken blir till tjänare eller staffage
figur på stränder och turistmål.
Tyskarnas turistmål i Sverige, motiv och beteenden faller väl in i det eu
ropeiska mönster som utvecklats under 1990-talet, t.ex. att "commune with
nature" som är "a common trait among many tourists" (Holloway 1994, s.
50). När det gäller wildlife attractions har mönstret gått från att besöka "zoos"
till "safari parks" och "sanctuaries" (ibid. s. 142). För tyskarna i Sverige är
därvid hela Sverige något av en stor vildmark. De förväntningar man har på
detta ses bl.a. i det redskaps- och föremålsbestånd tysken fraktar i husbilar
och andra fortskaffningsmedel. Den tyska turistens förkärlek för camping
delar han också med många andra nationers turister, men vi har här också
historiska förklaringar till populariteten: "On the Continent, pre-war Ger
many had introduced the concept of the highly organised and often milita
ristic health and recreation camps which enabled many to enjoy holidays
who would otherwise have been unable to afford them" (Holloway 1994, s.
26).

Tyska turister i Kalmar
Vid mitten av 1800-talet fick Kalmar ångfartygsförbindelse med Lü
beck/Travemünde genom Sveabåtarna Svithiod och Gauthiod. I Kalmar i
minnets skimmer skriver Manne Borgwall 1954 att det stora söndagsnöjet i
staden mot slutet av 1800-talet var att göra promenader till Skeppsbron för
att se på "Tysklandsbåten" som mellan Stockholm och Stettin eller Lübeck
gjorde anhalt i Kalmar. Musikkapell ombord kunde spela för kalmarborna
på kajen.
Svithiod och Gauthiods passagerare var i allmänhet tyska turister, som
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gästade vårt land för första gången och begagnade sig av den billigare
sjöresan. Vid ankomsten till Kalmar hade de ett par timmar på sig för att
bese staden och då i all synnerhet Kalmar slott, som de hört så mycket ta
las om. Nere vid kajen stod ett par av slottsvaktmästare K.A. Brodins
'vurstar', som mot en billig penning förde dem till slottet, som på den ti
den inte hade ett så välordnat museum som i våra dagar. Men det var
kanske inte så mycket museets samlingar, de ville se, utan själva slottsbyggnaden för att sedan de återkommit till hemlandet kunna skryta med
att de varit på det berömda Kalmar slott (Borgwall 1954).
Borgwalls syn, även om den har drag av 1950-talets amerikanska dollar
turister, pekar likväl på drag av kulturturism som inte i lika hög grad varit
utmärkande för svenska turister i allmänhet. Osökt leder tankarna till 1990talets tyska besökare på Kalmar slott.
Dagens tyska turister i Kalmar ses som ett exotiskt inslag i stadsbilden så
väl i massmedia som i intervjumaterialet. Både språk och kroppsspråk lik
som uppträdande på stadens gator, museer och restauranter gör att man
utan egen direktkontakt uppmärksammar det tyska inslaget. Fotklädsel
under samlingsnamnet "Birkenstock" är något som man även i Kalmar en
ligt intervjuerna förknippar med tyskar, vilket i förlängningen kopplas till
ett okänsligt trampande och marschtakt.
De tyskar som besöker Kalmar som turister har generellt sett större kun
skaper i svensk historia och kulturhistoria än den svenske turisten i gemen.
Detta återspeglar sig vid besök på Kalmar slott, där under perioden juli
mitten av september 45-50 % av alla besökare är tyskar.
Dessa tyska turister köper fler souvenirer på slottet än svenska turister både små älgar och vykort. Tyskarna nöjer sig dock inte med dessa "ytliga
bevis" på slottsbesöket. "De ställer också mer frågor till guiderna än svens
karna" och "tyskarna som kommer hit är förvånansvärt väl insatta i svensk
historia - många vet t.ex. en massa om Gustav Vasa". "Många som kommer
hit har personliga relationer med Sverige och vet en hel del om Kalmar som
en tidigare tysk stad".
Den tyske turisten kommer från olika samhällsskikt med en viss övervikt
för den välutbildade medelklassen. De flesta har sina rötter i norra Tysk
land. Slottsbesökarna är antingen enskilda familjer eller bussresenärer.
Kvällsguidningar finns för tyska affärsmän som besöker företag i trakten.
Tyskarna reser gärna med barn och även "tre-generationsresor" är vanligt.
Inom turistsektorn i Kalmar görs stora satsningar på Tyskland, t.ex. i
samband med jubileet till minnet av Kalmarunionen 1397. De som arbetar
direkt med dessa frågor talar i intervjuer om den speciella vaksamhet man
måste ha vid kulturmötet Sverige-Tyskland: "Den tyske turisten har en låg
tröskel - det är hårfint mellan motsatserna missnöjd-nöjd".
"Tyska turister är noga med rubriksättningen i programmen så att de vet
vad man kommer att guida om."
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"Schablonen om de tyska besökarna är att de kan allt och allt skall vara i
tid - man kan ej låta dem vänta även om det händer något oförutsett/7
"Jag har kollegor här som har fördomar mot tyskarna och inte gärna vill
guida dem."
Detta kan kanske räcka för att förstå att de tyska turisterna allmänt anses
som mera krävande än svenska. En sydöstsvensk hotellvärd beskriver detta
i en telefonintervju hösten 1994 på följande vis: "Egentligen är vi dåliga på
att marknadsföra oss. Tyskarna skall behandlas kort och korrekt. De är
mycket besvärliga - allt som står i programmet skall göras till 100 % och är
det en bit att gå till poolen blir det klagomål". I detta sammanhang bör vi
också nämna den allmänna uppfattningen att de tyskar som kommer till
Kalmar län "älskar" landsändan, och detta mer med avseende på natur och
kultur än på svenskarna som bl.a. genom språksvårigheter riskerar att för
passas till staffagefigurer i deras kognitiva värld - detta sistnämnda gäller
dock kanske än mer motsatt. Östsmålänningen har genom frånvaro av kon
taktarenor också oftast förpassat tysken till en staffagefigur antingen han
ligger inom ett par meters avstånd på badstranden eller får en tjänst utförd
mot betalning, och som slutar med att tysken tar en "gratiskasse" och för
svinner. I Barometern 1995 berättas följande historia av en turist i Kalmar:
Jag var och handlade och när jag kom till kassan var det en tysk familj
framför. När de betalat tog de såna där gratiskassar. Expediten sa att 'så
där gör de alltid', men jag försvarade dem och sa att de kanske inte visste
var kassarna fanns eller att de kanske har andra seder - det kan ju bli lite
problem med kulturskillnader.
Det finns otaliga historier om att tyskarna tar saker och genom allemansrät
ten även tar för sig av naturen, förutom att de tar sig rättigheter som strider
mot samhällets normer. Ett annat uttalande i Barometern 1995 gäller bete
endet på Ölandsbron: "Det värsta är att de kör så sakta på bron för att
kunna se utsikten."
Vi har här exempel på att turisterna ses i ett överläge ungefär på samma
sätt stockholmarna vilka sommartid invaderar Gotland. Ett sätt att bevara
självkänslan och den egna integriteten är att ta humorn till hjälp. På Gotland
berättas många historier om stockholmare som inte förstår den lokala kultu
ren. I en turistfolder från Vildmarksvägen mellan Jämtland och Lappland
utgiven av tre lokala turistbyråer återfinns följande historia: "Snacka med de
tyska turisterna som just ställde sin buss i vägen för din bil där du satt och
beundrade utsikten och upplys dem om att det inte heter 'allemagnes-rät
ten'" (Vildmarksvägen 1994, s. 17).
Intressant här är att svenskarna inte gör någon skillnad mellan Wessis och
Ossis trots alla de stereotyper som befästs i Tyskland om bägge sidor - pre
cis som i det äldre materialet är tyskar tyskar och våra turistschabloner har
det preussiska i basen med viss påspädning av både det bayerska och det
rhenländska. I den svenska tysklandsbilden har DDR-tyskarna försvunnit i
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och med att de bytt ut sin gamla Trabbi och skaffat modern campingutrust
ning osv. Däremot tycks klädmodet vara en retarderad företeelse; genom
självsyn kan jag bland alla jeans och t-shirts se medelålders och äldre i färg
kombinationer och konfektion som bär en tydlig östprägel från 1980-talet.
F. d. DDR-medborgare har alltså blivit tyskar i dagens turistbild i Sverige.
Därvid kan man knyta an till den samhällsteori som går under benämningen
kylskåpsteori när det gäller att förklara integrationsrörelser i det enade nya
Tyskland. Denna teori går enkelt ut på att man gör en direkt jämförelse med
ett kylskåp - när man frostar av försvinner allt vad socialism och kommun
ism heter - men vad kommer i stället? En motteori går ut på att decenniers
påverkan och försök att skapa en ny människotyp inte kan gå spårlöst förbi.
Vad har alltså blivit kvar? För svenskarnas traditionella tysklandsbild med
rötter i medeltiden har denna debatt säkerligen inte någon betydelse under
överskådlig tid. Kvarvarande järnridåer i tyskarnas huvuden är och kommer
att förbli dolda för svensken i allmänhet.

Tyska fritidshusägare i 1990-talets Småland
Torparepoken gick definitivt i graven på 1940-talet och många av husen
förföll eller funktionsförändrades till fritidshus. Sommartorpare i Småland
är dock ett föränderligt fenomen under efterkrigstiden. Svenskarnas omsatta
längtan efter röda stugor i ett konstruerat nationallandskap från 1950- till
1970-talet med den ofta A-skyltade Volvon kom alltmer att ersättas av dans
kar, och under 1980-talet av fritidstyskar från Västtysklands norra delar
med Hamburg som nav. Detta har under 1990-talet ersatts av ett tryck från
det enade Tyskland.
Genom skogen från mitt fritidshus i Bergkvara vid Kalmarsund begav jag
mig på kvällen den 6 juli 1995 till kyrkstallarna i Vissefjärda i Emmaboda
kommun. Kommunen hade där bjudit in alla tyska fritidshusägare (90 brev
hade sänts ut, positiva svar kom från 40 familjer) och ett 60-tal personer
infann sig. Vid min ankomst hade 15 tyska bilar anlänt och stod parkerade
på ängen utanför. Bilarnas hemort var följande: Berlin 5 st., Hamburg 4 st.,
Stormarn in Bad Oldesloe (v Lübeck) 3 st., Stade 1 st., Lüneburg 1 st., Wies
baden 1 st.
Kommunalrådet Karl-Erik Nilsson informerade på tyska om kommunen
varefter undertecknad talade om "Schweden und Deutschland in Vergang
enheit und Gegenwart".
I trakten kan man se en stark ökning av besökare och husägare från f.d.
DDR. Skälen till detta är flera, men man kan betona att Sverige under DDRtiden framställdes som en vänlig, neutral stat i motsats till Danmark, Norge
och Tyska Förbundsrepubliken som tillhörde "den aggressiva Atlantpak
ten". I en intervju i Svenska Dagbladet den 16 juli 1995 säger en f.d.
statsåklagare i DDR: "Sverige var vår förebild ... En kapitalistisk stat som
inte bara var ute efter profit". Även i Smålandsskogarna kunde jag av f.d.
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DDR-medborgare höra en längtan tillbaka till det enklare livet "förr" och
som man än i dag kan finna paralleller till hos de "ålderdomliga" smålän
ningarna (jfr Der Spiegel nr 27 3.7.1995 som tar upp "Das Ost-Gefühl.
Heimweh nach der alten Ordnung").
Smålänningarna är inte lika positiva, vilket var en av anledningarna till
träffen. Privata näringsidkare ser möjligheter men folk i allmänhet är miss
tänksamma när man ser alla tyska bilar i byarna, hör tyska i affärerna och
läser om det stora "tyskintresset" i dagspressen.
Rubriken på Svenska Dagbladets artikel "Småland till viss del en nord
tysk koloni" kan kompletteras med att den tyska bilturismen i Sverige synes
ha en relativt jämn fördelning med hemorter över hela Tyskland. Av mö
tande tyska bilar under en resa från Västerbotten till Hälsingland under
förmiddagen den 25 juni 1995 var av sammanlagt 34 bilar 6 från Bayern, 6
från Nordrhein-Westfalen, 5 från Niedersachsen, 4 från MecklenburgVorpommern, 3 från Sachsen, 3 från Rheinland-Pfalz och 7 från övriga Bun
desländer.
En bild inom forskningen om de tyska turisterna i Sverige är att de är
"antiturister" som söker något annat än massturism och "brun" turism vid
Medelhavet. Detta har bl.a. framhållits av Dieter Müller i Umeå, som också
menat att bilden av de fattiga, utkonkurrerade svenskarna är en myt som
bl.a. motverkas av lagstiftningen. Müller menar vidare att Sverige och Små
land kommit Tyskland närmare under 1990-talet och att tyskarna kommit
till Småland för att stanna (s. 56). Han ställer avslutningsvis frågan varför
dessa fritidshusförvärv berör så många människor och pekar på massmedi
ernas bilder med tyska flaggor vid torpen, fördomen att tyskarna inte spen
derar pengar i Sverige, den svenska avundsjukan. Müller möter emellertid
de negativa argumenten med att tyskarna ofta efterfrågar andra hus än
svenskarna, att detta ger glesbygdskommunerna ett viktigt ekonomiskt till
skott och att de hjälper till att bevara vårt kulturlandskap. Den positiva
grundsynen i Müllers bok på den tyska fritidshusturismen står dock till
delar i motsats till svenskarnas bild av tyskarna.
Den bild man i Schweden-Werbung für Reisen und Touristik ger av Småland
som turistland är att "In Småland ist Schweden besonders schwedisch" med
"unendliche Wälder, stille Seen, Schären entlang der Küste und dazwischen
einsame Holzhäuschen, rot gestrichen mit weissen Kanten". "Dazu Dörfer
wie Bullerbü ... Dieses Schweden gibt es heute noch, Sie brauchen nur nach
Småland zu kommen. Wenn Sie hier Ihren Urlaub in einer rot-weissen
'stuga' verbringen, werden Sie sich wie in einem Buch von Astrid Lindgren
vorkommen" (1995, utg. av Next Stop Sweden). Att denna marknadsföring
inte tar fasta på den smålandsbild som smålänningen i gemen har är kanske
lätt att förklara liksom att dess resultat kan leda till konflikter om man
kopplar den till olika folkliga Tysklandsbilder.
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MASSMEDIERNAS SYN PÅ TYSKAR I 1900-TALETS
SVERIGE
I ett reportage i Västerbottens Folkblad den 16 september 1995 om de tyska
byggplanerna på ett "Deutschnyland" i Bjurholms kommun, Västerbotten,
uttalar sig en lokal informant, som bl.a. arbetar med turism, mycket skep
tiskt och frågar sig: "Kommer de för att få lugn och ro och naturupplevelser
eller bara för att vräka sig?" Reportaget fortsätter: "Konstigt nog hör man
sällan något positivt om tyskar, reflekterar hon."
De massmediabilder jag här vill uppehålla mig vid gäller till största delen
tysk Fremdenverkehr i Sverige, där jag särskilt bevakat tidningarna Barome
tern och Östra Småland, men även delar av rikspressen. De teman som är
mest tydliga en bit in på 90-talet, när återföreningen blivit ett faktum, är "det
tyska hotet", "hur tyskarna älskar och nyttjar vår natur och våra skogar" och
"de möjligheter svenska småföretagare och entreprenörer har med tyskarna
som kunder".

Det tyska hotet
Från hela Sverige finns massmediauppgifter om hur negativt de bofasta på
en ort ser på tyska markköp, tomtköp och husköp. En underliggande tanke
som bl.a. kommer fram i intervjuer är att nu är tyskarna på gång igen - inte
med bombplan och tanks utan med fickorna fulla med D-Mark. I ATL den
26 januari 1996 är rubriken: "Tysk köper 'värdelös' skog för 13 miljoner kro
nor." En tysk är alltså villig att betala 13,3 miljoner för ett skogsområde på
3 200 hektar i norra Jämtland, ett skogsområde som ingen annan vill köpa.
En mjölkbonde och skogsbrukare från trakten, som inte själv är intresserad,
uttrycker sin oro i reportaget: "Det känns inte rätt att en utlänning köper så
mycket mark. Tillgång till skog och mark är en grundläggande del av livet
för oss som bor här, men här kommer en köpare som inte alls har någon
vana vid allemansrätten. Jag är rädd för att allemansrätten hotas på sikt". En
motbild ger säljaren som representerar Assidomän. Han beskriver köparen
som "en skogsintresserad idealist som i brist på bättre investeringsobjekt
väljer att placera pengarna i överavverkade skogsfastigheter i mellersta
Norrland". Säljaren menar också att den tyske köparen ser projektet som
"ett trevligare sätt att lagra sina pengar än att sätta in dem på banken. Jag
har fått uppfattningen att det finns känslomässiga skäl till att han gör den
här affären". De negativa reaktionerna från ortsbefolkningen tolkar han
"som ett uttryck för rädsla för något främmande. Folk i allmänhet har ännu
inte klart för sig att EES-avtalet innebär att gränserna på många sätt suddas
ut. Därför reser man ragg på detta sätt." Köparen äger redan 500 hektar i
Tyskland och 1 800 hektar i Sollefteå kommun.
Här kan finnas anledning att peka på ett tidigare förlopp i Norrland gäl
lande trävarurörelsen under 1800-talet. I Medelpad verkade då den inflyt
tade tysken P.F. Heffner, som köpte upp skog i stor skala. Hela sågverkstek

30

niken, utvecklad i Tyskland och Holland, omsattes i bl.a. Medelpad under
kapitalistisk företagareanda genom söderifrån kommande företagsledare
med pengar. Bolagsdisponenternas framfart lämnade en stark traderad in
dignation efter sig. Inom detta svenska trävarucentrum i Sundsvallsområdet
återfinner vi Skönsvik som förknippas med C.F.E. Bünsow, född i Kiel. Som
23-åring inledde Bünsow 1846 en framgångsrik verksamhet som företagsle
dare. Bünsow kom att ses som en av många symbolpersoner för utländskt
företagande och kapital som vid denna tid präglade svensk industri och
handel - under en tid då de sociala klyftorna mellan festföljena på Hotel
Knaust i Sundsvall och arbetarna i traktens fribytarsamhällen var enorma.
Dessa traditioner återupplivades för några år sedan genom en uppmärk
sammad svensk TV-serie.
De negativa tongångar som i dag kommer fram hos en svensk allmänhet
och som även präglar intervjuerna går ut på att vi säljer ut Sverige, vilket
bl.a. baseras på mäklarnas annonser i svenska tidningar. Om man dessutom
kände till den marknadsföring som sker på tyska i Tyskland skulle bilden
säkert framstå ännu mer polariserad. Sveriges Fastigheter (dvs. Förenings
bankens Fastighetsbyrå) hade 1996 en annons med följande lydelse: "Wir
verkaufen Schweden. Seit 1972 verkaufen wir Schweden. Stück für Stück.
Oftmals verkaufen wir Landgüter, Katen und Ferienhäuser. Suchen Sie Ent
spannung in schöner ländlicher Umgebung oder in Waldgegend? Wenden
Sie sich an uns. Wir sind ein Teil von Föreningsbanken - Schwedens Bank
der Bauern/7 Inte minst bland EU-motståndarna på den svenska landsbyg
den torde denna annons ha varit något som mer än tillfälligt upprörde
känslorna.
I det östsmåländska dagstidningsmaterialet finns många artiklar om tyska
förvärv av stugor och torp. Vår svenska dröm om den röda stugan har
övertagits av köpsugna tyskar som med sjunkande kronkurs gör verkliga
"kap". I materialet görs aldrig någon skillnad mellan västtyskar och nyrika
östtyskar. Under det senaste året har tongångarna skärpts i många tidnings
artiklar och 1995 skrevs en del om "nynazistiskt intresse för sommarstugor i
Småland" osv. I början av 1990-talet omtalades som regel att tyskarna in
riktade sig på de billigaste objekten i skogsbygden, medan det senare under
årtiondet mer och mer betonats att dessa rekordmånga tyskar kraftigt driver
upp priserna - något vi i ett inhemskt perspektiv tidigare observerat på
västkusten vilket behandlats av Anders Gustavsson 1981.
Att inte alla historier om tyska husköpare som bjuder över de svenska
bara är myter bekräftas även av annonser i de småländska dagstidningarna.
En annons som var införd under rubriken "Fastighetsmarknaden köpes"
sommaren 1996 hade följande text: "Tillfälle! Tyskarna betalar just nu 50 %
mer än marknadsvärdet för era hus och tomter i Småland. Gratis tågresa
med lunch erbjudes." Annonsen var undertecknad "ring XX" samt ett tele
fonnummer inom Kalmarområdet. En mäklare annonserade i november
1996 i Barometern: "TYSKA KÖPARE efterfrågar skogsdominerade gårdar
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med sjönära bostadshus och egen småviltjakt (30-1.500 ha)."
Den 12 juni 1996 fanns i Barometern en artikel om en stugby för tyskar i
Alsjöholm cirka två mil söder om Nybro i Kalmar län. Tolv tomter har av
styckats och vägar, avlopp samt brunn förbereds. Området ligger vid en
liten sjö där ägaren även gjort en liten ö och byggt bryggor. Broschyrer om
området har gått till banker i Tyskland: "Planen är att i området bygga tio
till tolv fritidshus i lyxklass. Runt en miljon kronor per styck är priset och
det är rika tyskar som vill ha skog och natur inpå sin tomt som är målgrup
pen ... Priset är högt i Sverige, men 250.000 mark är ingen större summa för
ett fritidshus i lyxklass för en tysk. Han är van vid betydligt högre pris för
motsvarande hus i hemlandet."
Temat med den här behandlade hotbilden kan sägas vara uttryck eller
grogrund för avund och lillebrorskomplex. Rädsla och tillbakahållen ilska
blir ofta resultatet när man läser om kolonisatörer och nynazister i tysk
skepnad. De många svenskar som inte har något klart förhållningssätt till
eller kunskap om Tyskland talar gärna om att "det gamla går igen" - i detta
fall i den småländska sommarlandsidyllen.

Tyskarna älskar vår natur och särskilt våra skogar
Det mindre laddade temat i dagstidningarna handlar alltså om hur tyskarna
upplever det svenska paradiset. De tyskar jag talade med vid en kom
munträff i Emmaboda 1995 framhöll både push- och pull-effekter när de
valde Sverige. Vad som driver dem från Tyskland är t.ex. att Berlin av i dag
är ett kaos och att tyska ferieorter t.ex. i Pommern och Mecklenburg är över
befolkade. Bland pull-effekter finns en lång lista med bl.a. exotism, tystnad
och kronans värde i förhållande till D-marken.
När dessa tyskar beskrivs i reportage framträder dock ett starkt hot, näm
ligen hur de utnyttjar den svenska allemansrätten. För övrigt andas reporta
gen mest frid och harmoni med naturupplevelser, älgar i skogarna m.m.
Dessa artiklar förundrar många svenskar som sommartid älskar att bo hop
trängda på campingplatser och hos vilka möjligheterna att avskilt vara i fred
på semestern alltid varit en klassfråga (Genrup, Nordin 1977 passim).
En närbild av en tysk familjs fritidsidyll i Broakulla några mil från Kalmar
ges i tidningen Östra Småland den 7 augusti 1996. Det är paret Jerichow från
Hamburg som ägt sitt hus i tio år. De tillbringar både somrar, jul och påsk i
Broakulla. I intervjun med Otto Jerichow kontrasterar han genomgående
Småland med förhållanden i Tyskland: "Här i Sverige har ni ju allemans
rätten som gör att man kan ströva i skogen och bada var man vill. I Tysk
land stöter man överallt på skyltar med förbud, och skall man bada måste
man betala."
Informanten, som är pensionerad murare, menar också att "det är skönt
att slippa det klasstänkande som finns i Tyskland. Här spelar det ingen roll
om man är direktör, doktor eller industriarbetare. Alla umgås med alla och
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man lägger ingen vikt vid titlarna".
Paret Jerichow har lärt sig svenska och har skaffat en stor vänkrets i
Småland med både svenskar och tyska husägare - i det senare fallet funge
rar de stundom som tolk.

Den svenska skogen från "styggelse" till hotad nationell
symbol
I olika sammanhang har etnologen Orvar Löfgren behandlat den svenska
skogens kulturella omladdning i ett historiskt perspektiv. En utgångspunkt
är att "Den svenska skogen sågs länge som en styggelse för konstnärer och
författare" (Löfgren 1995, s. 46). Därefter har skogen "förvandlats från en
kaotisk och främmande vildmark till en vacker pelarsal. Det är i denna steg
visa omvärdering som skogen blir en del av en ny nationalkänsla och här
spelar konstnärerna en nyckelroll" (ibid. s. 47). Ett exempel på det senare är
Heidenstam, som talar om svenskarna som "ett skogsfolk" (ibid.; se även
Tillhagen 1995).
Jag vill här sammankoppla skogens roll i dagens kulturmöte mellan tys
kar och svenskar i Sverige och skogens roll i de tyska nationella myterna. I
både Sverige och Tyskland står skogen som en motbild till kulturen och till
modern turism som förlagts till kustområden och öppna landskap. När
dessa enligt "turismcykeln" på kontinenten överbefolkats och blivit förslitna
har den "vilda" skogen i södra Sverige för medelklasstyskar blivit ett exo
tiskt fritidsideal som man kan koppla till statusidealet att äga hus och mark,
och att byta storstadsstress mot lugn och ro. Att svenskarna reagerar förvå
nansvärt lite beror dels på mentalitet, dels säkert också på det faktum att vi
inte ser skogen som lika "laddad" som tyskarna. Vi älskar skogen "främst
som råvara, Sveriges gröna guld" (Fimmerstad 1996).
En paradox här kan vara att tyskarna, som vi delvis upplever som ett hot,
kan vara de som räddar våra sydliga skogar. "Förmodligen kommer inte
Sveriges återstående patetiska rester av gammelskog att kunna räddas om
inte utländska miljöopinioner - läs tyskar - ställer till med ett ordentligt
väsen" (Fimmerstad a.a.).
Att tyskarna i sin folklore, litteratur, konst (t.ex. hos Caspar David Fri
edrich) och sina nationella myter har blivit passionerade skogsälskare har
bl.a. Simon Schama 1995 klarlagt med start i dramatiken i Teutoburgerskogen. Fimmerstad pekar också på ekens symbolvärde i sammanhanget och
kopplingen till historiska studentsammankomster och namn på värdshus.

Tyskarna i Sverige - möjligheter för småföretagare och
entreprenörer
Massmediabilden av hur svenskarna ser möjligheter i den tyska fritidsinva
sionen har stundom något naivt över sig. En underdånig beundran kan då
utläsas mellan raderna, både från journalisternas och de intervjuades sida.
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Några rubriker ur dagstidningarna i Kalmar län under senare år belyser
detta:
"Samarbete skall öppna tyska marknaden/'
"Älgar i glas till tyska turister."
"Uffe vill gärna ha tyskar på kroken" (avser en bilbärgningsfirma som ser
tyska kunder som de bästa).
"Älgfilm ska locka tyskar."
"Tyskars stugdröm ger jobb."
"Kristvallabrunns hälsovatten ska locka turister."
"Tysk örlogsbas ger jobb åt Kalmaringenjörer" (gäller Rostock).
Även många sydsvenska kommuner ser möjligheter i samband med den
nya tyska fritidsinvasionen och t.ex. informationsträffar anordnas för ett
långsiktigt samarbete. En intervju i Barometern den 3 augusti 1996 med
kommunalrådet Roland Åkesson i Mönsterås kommun, Kalmar län, kan
tjäna som exempel: "Turisterna är en tillgång som vi måste tillvarata. Är de
här på sommaren och sin fritid kan det mycket väl hända att de är intresse
rade att göra affärer med svenska företag, förmedla kontakter eller varför
inte på sikt etablera sig och eventuellt starta en egen verksamhet."
Vill man söka några generella mönster bakom dessa massmediabilder kan
man som etnolog peka på mötet mellan människor ur olika "landskap".
Övergripande vad gäller hotbilden är kopplingen till landskap och livsrum
där människor från överbefolkade tyska landskap, med industrilandskapet
ständigt i närheten, nu fått möjlighet att på fritiden byta detta mot ett igen
vuxet småländskt kulturlandskap. I detta kulturlandskap är man inte endast
gäst, såsom var fallet i badgästernas landskap kring sekelskiftet, utan i stäl
let kopplar man vistelsen till ägande och ständig återkomst. Detta upplever
vissa som ett hot medan t.ex. svenska entreprenörer och husförsäljare har en
motsatt syn.

TYSK KÄRLEK TILL SVENSK SKÖNLITTERATUR
OBESVARAD

I sin avhandling Von dort nach hier visar Per Landin att tyskspråkig litteratur
generellt inte har särskilt högt anseende i vårt land. Själv har jag ofta förgä
ves sökt efter någon enda tysk bok i affärer där utländska pocketböcker
säljs. Denna dystra bild hade däremot inte giltighet om vi går tillbaka till de
första decennierna av vårt århundrade. I sin recension av Landins bok skri
ver Barbro Eberan (1991): "Den tyska skönlitteraturen spelade sin största roll
i Sverige mellan 1910 och 1929, det året Thomas Mann fick nobelpriset. Se
dan sjönk inflytandet stadigt för att nå sin lägsta punkt 1950 - alltså inte
under, utan efter andra världskriget." Ar 1972 fick Heinrich Böll nobelpriset,
men "sedan dess har intresset för den tyska litteraturen i Sverige svalnat.
Med undantag av Günter Wallraff, den enda verkliga försäljningsfram
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gången i Sverige, har endast DDR-författarinnan Christa Wolf och österrika
ren Peter Handke fått större uppmärksamhet" (ibid.).
Helt annorlunda förhåller det sig med svensk litteratur i Tyskland, t.ex.
uppmärksammandet av deckarparet Sjöwall-Wahlöö på 1960-talet och Lars
Gustavsson. Men "den populäraste svenska författaren är dock fortfarande
Astrid Lindgren, som hyllas som en förespråkare för en värld utan våld och
ondska" (ibid.). Även tidigare var tyskarnas intresse för det litterära Sverige
stort, t.ex. vid sekelskiftet då flera författare, däribland Strindberg, fann
arbetsro i Tyskland.
Efter andra världskriget översattes i DDR författare med arbetarbakgrund, Eyvind Jonsson, Harry Martinsson, Ivar Lo-Johansson, Moa Martins
son, Vilhelm Moberg och Sara Lidman.
Under 1800-talet påverkades emellertid Sverige starkt av tysk romantik
och dess sagovärld. I Det var en gång. Om folksagans väsen skriver Max Liithi:
När man idag talar om sagor tänker man ofrivilligt på bröderna Grimms
samling, och det gäller inte bara det tyska språkområdet. Grimms Kinderund Hausmärchen, som gavs ut första gången 1812 och 1815, är i många
länder den mest efterfrågade och mest tryckta boken (Lüthi 1994, s. 10).

"WESSIS" OCH "OSSIS"
Det vore fel att säga att svenskarna har en enda Tysklandsbild i dag; särskilt
efter 1945 är det troligen mera korrekt att tala om Tysklandsbilder.
I detta sammanhang kan man skilja mellan historiska, sociala och geogra
fiska bilder och schabloner. Historiska Tysklandsbilder kan till stora delar
ha spritts genom skolans historieundervisning. Kan detta vara förklaringen
till att man i intervjuerna 1995 låter t.ex. Goethe stå för den tyska humanis
men, Hitler och andra förgrundsfigurer i Tredje riket för avbrottet i civilisa
tionsprocessen och Helmut Kohl för det moderna, demokratiska Tyskland?
En allmänt positiv bild av Förbundsrepubliken har man fått genom
massmedierna, liksom motbilden DDR som ett hårt, omänskligt samhälle, i
varje fall till det yttre. Stasi, flyktingströmmarna och Berlinmuren blev sym
boler för en hård, stalinistisk stat. De som begagnat transitvägarna genom
detta land på väg till Berlin har fått denna negativa bild förstärkt.
Den säradeles negativa bilden av DDR genomsyrade svenska massmedier
och gör så även i dag. I Norra Halland den 3 januari 1995 fanns ett reportage
om en grupp östtyskar som firade nyår med Hotell Halland som bas:
Man ser en märkbar skillnad på folk från öst och väst i Tyskland, inte
minst på klädseln. Östfolket har heller inte så mycket pengar att röra sig
med eftersom lönen ligger på ett lågt plan. Det verkar som om de flesta
östtyskar skakat av sig mycket av det tråkiga de upplevt och ser optimis
tiskt på framtiden.

35

År 1984 skriver författaren och litteraturvetaren Stellan Arvidsson i sin
egenskap av ordförande i Förbundet Sverige DDR:
Vanföreställningarna är många. Det har ofta kunnat fastställas, att svens
kar, som för första gången fått tillfälle att vistas i DDR, känner sig helt
överraskade. Livet där var något helt annat än vad man berättat om
hemma i Sverige. Varför det blivit så är uppenbart. De två länderna har
olika samhällssystem (1984, s. 7).
Som ordförande för denna partipolitiskt obundna organisation som arrange
rade studier och information om och resor till DDR har Arvidsson betonat
att han var både en beundrare och kritiker av det unga landet. En svensk
författare som i backspegeln sökt ge kunskap om hur man kunde uppleva
vardagen i DDR är Ulf Modin som på 1980-talet var översättare vid Verlag
Zeit im Bild i Dresden: "För att förstå den tidens arbetare, och därmed även
exempelvis DDR-ledarna, som liksom min far var födda i början av seklet,
måste man ha kännedom om det patriarkaliska systemet i arbetarklassen i
de germanska länderna" (1994, s. 16). Denna nyckelmening kompletterar
Modin med att DDR var ett "uppkomlingssamhälle": "Inga var så brackiga i
DDR som de, vilka från enkla förhållanden lyckats avancera till toppen" (s.
30). Här är det väl också så att svenskarnas bild av Honecker efter hans fall
mycket präglades av den tyska pressens bilder.
I relation till livet i BRD och Sverige kan man med Christian Graf von
Krockow också ge en annan bild som knappast nått den svenska allmänhe
ten:
Die beihnahe einhellige Empörung der DDR-Bürger über den 'Luxus' der
SED-Oberen, der nach der Wende von 1989 im Prominenten-Getto von
Wandlitz offenbar und negativ zum Symbol wurde, mag sich in westli
cher Perspektive kurios ausnehmen; jeder in der Bundesrepublik
halbwegs erfolgreiche Zahnarzt oder Schlachtermeister leistet sich mehr
und Moderneres (1995, s. 75).
Den svenska bilden av DDR lades fast under Ulbrechtregimen medan
Honecker, som inte förrän vid die Wende blev ett lika känt ansikte för mer
parten av svenskarna, detta trots att han 1986 faktiskt besökte vårt land och
DDR vid den tidpunkten framstod som en intressant handelspartner. Modin
sammanfattar sin inifrånbild på följande sätt: "DDR var ett mjukt samhälle.
Sverige har länge varit ett hårt samhälle med en allt mjukare yta. DDR var
ett mjukt samhälle med en strikt yta, som många svenskar låtit lura sig av"
(S. 84).
När vårt eget folkhem fungerade enligt uppställda mål fanns det kanske
inte någon anledning att med positiva förtecken framhålla rätten till arbete
och socialpolitiken i DDR som något föredöme. Att kvinnorna i DDR var
självmedvetna sågs kanske inte heller positivt i Sverige då de i en vulgärver
sion ofta förknippades med uteslutande manlig rekvisita på traktorer och i
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stålverk eller som asketiska maskiner på sportarenorna. Efter die Wende den
10 november 1989 har vår DDR-bild kompletterats med varubrist (bananer
som symbol för detta i vitsar osv.), miljöförstöring, ett utbrett angivarsystem
och rämnade husfasader.
Amerikaniseringen har snabbt brett ut sig i östra Tyskland, det byggs
överallt och vägväsendet håller på att ges västtysk standard. Varuhuskedjor,
bensinstationer, krogar och reklam sätter sin prägel på stadsbilderna samti
digt som alltfler tidigare DDR-medborgare önskar muren åter.
DDR var en vit fläck på många svenskars Europakarta men det är förvisso
inte så värst mycket bättre när det gäller dagens Tyskland som helhet. De
tyskar som refereras till i intervjuerna har man ofta mött på semestersträn
der i Sydeuropa eller på något glasbruk i Småland. Tyskland är ett transitland eller i bästa fall ett land man besöker flyktigt i samband med billiga
helgresor med färja, resor som sällan når längre söderut än Lübeck och
Hamburg. Kunskaperna om landets geografi och historia är av intervjuerna
att döma ännu sämre än språkfärdigheterna.
När man ser på post- och telestatistiken under 1900-talet kan det ovan sagda
verka förvånande. Enligt statistiken har både brev- och telefonkontakterna
med Tyskland varit av stor betydelse (SNA 9, s. 21). Både privata kontakter
och företagskontakter ingår i denna statistik och i sammanhanget måste man
peka på Tysklands stora roll för Sverige som både export- och importland.
Paradoxen är alltså att när svenskens omvärldsrelationer ökade efter det
andra världskriget blev grannlandet Västtyskland genomfartsland för mera
sydliga och västliga resor. Effektivare och snabbare transporter gjorde sam
tidigt att man sällan såg mer av Tyskland än motorvägar och närings- eller
övernattningsställen i anslutning till dessa. Kontrasterna till vad forna tiders
vandrande gesäller och genomkorsande trupper såg av samma land kan
knappast bli större inom en och samma region.
I varje fall fram till die Wende var Tyskland dåligt bevakat i våra medier,
vilket både kan ses som en avspegling av och en orsak till att många svens
kar har ett tomrum på den mentala kartan vad gäller kunskaperna om
Tyskland, med undantag för vissa transportleder. Rapporteringen från
Västtyskland var dock mera omfattande i skånetidningarna än i övriga delar
av landet enligt en undersökning 1988 (SNA 9, s. 50).
Svenska industriföretags utlandskontakter visar på en stark orientering
mot västra Tyskland - antalet utlandsresor var tex 1990 dubbelt så många
som till tvåan Storbritannien. (SNA 9, s. 125). Av tradition har också svenska
forskare sökt sig till Tyskland (SNA 9, s. 142)
I samband med att Sveriges omvärld vidgats under efterkrigstiden och
genom inlemmandet i ett globalt sammanhang har Tyskland på ett privat
plan för svensken i gemen reducerats till ett land man ogärna besöker, trots
starka historiska och ekonomiska band. och nutida höga tillgänglighetsvär
den. Den svenska paradoxen i detta sammanhang berörs av Harald Run37

blom då han refererar Ingmar Karlsson, analyschef vid UD, som
påpekat hur ointresserat Sverige varit för sin viktigaste handelspartner
och en av sina inflytelserikaste grannar, Tyskland. Att försumma det
tyska språket i skolan har varit att bryta mot svenska historiska traditio
ner och därmed ett bevis på bristande verklighetsförankring (Runblom
1995, s. 19),
Hotet av ett enat Tyskland har också uppmärksammats:
The unification of Germany created a new country with a larger area and
total population and new eastern borders. German unification led many
people outside of Germany to fear a revival of 1930s-style German territo
rial aims and ambitions, an economy that would dominate the rest of Eu
rope and an enlarged country occupied by a people who, on the basis of
past experience, could not be trusted (Jones 1994, s. 166).
Nämnda farhågor har särskilt uttryckts i Frankrike och Storbritannien, men
de finns även i vårt land vilket såväl massmediabilder som intervjuer med
svenskar har visat.
I den tyska medgångens spår har följt ett svenskt lillebrorskomplex när vi
på 1990-talet blivit varse att vårt krigsförskonade land inte följer med i ut
vecklingen. Parallellt med detta kan också den allmänna svenska uppfatt
ningen ha blivit att Tyskland är ett omöjligt turistland p.g.a. misshushållade
naturresurser, överbefolkning, dålig kronkurs, terrordåd osv. Mycket av
detta förstärks av massmediebilder. Att det framtida Berlin kan locka svensk
storstadsturism i långt högre grad än i dag är däremot troligt.
Vad Tysklands enande kommer att betyda för trycket mot och möjlighe
terna för Sverige har vi i dag börjat ana. Sveriges karaktär av mottagar- och
randområde kommer att försvagas. Hansan börjar alltmer dyka upp som
samlande symbol för nya marknader och nätverk. Samtidigt talar man om
trafikinfarkt i Centraleuropa, där t.ex. en satsning på järnvägen är ett sätt att
försöka dämpa uppkommet kaos.

TYSKARNAS SYN PÅ SVENSKARNA OCH PÅ SIG SJÄLVA
Den historiska Sverigebilden
I Deutsches Wörterbuch av Jacob och Wilhelm Grimm ges 1899 under
"Schwede" talrika exempel på traditioner från det trettioåriga krigets dagar.
Det slås därvid fast att "die Schweden haften namentlich seit dem 30jähr.
kriege tief im bewusztsein des deutschen volkes" (s. 2384). Att de traderade
erfarenheterna hämtats från slagfältet framställs på följande sätt: "... meist
ist der Schwede der typus des grausamen, alles verwüstenden feindes"
(ibid.). Vidare har man uttrycket "Schwedentrunk" för en tortyr som svens
karna skall ha utövat under trettioåriga kriget (s. 2386). "Sie bestand darin,
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dasz sie ihnen gewaltsam mistjauche u dergl. in den mund schütteten und
ihnen dann auf den bauch traten, dasz es wieder herausspritzte/7 Barn har
hotats med att "der Schwed ist kummen, mit phlen und trummen, hat alles
genummen; hat fenster verschlagen, dag blei davontragen" (ibid.). Man har
också sagt till barnen: "Bett, kinger, de Schweden kummen" (ibid.).
I norra Tyskland har man med "en rechten Swed" menat en berusad per
son (ibid.) och i Schweiz har med samma uttryck avsetts en skrävlare. Som
motsats till detta finns som gemytligt tilltal uttrycket "alter Schwede" då
man menar en man "von altem schrot und korn".
Hur man som tysk kunde uppfatta sagda uttryck på 1880-talet har redo
gjorts av Thure Cederström i Runa i Minnesblad från Nordiska Museet (1888). I
ett översatt brev från E. Lang i München heter det bl.a. att uttrycket är
den mest hedrande, talande och oförgängliga minnesvård, som det rest åt
svenska nationen och dess hjältar. Det är i folkets mun raka motsatsen till
det likaså till ordspråk vordna 'Türken' och 'Türkenkriege7 ... När vi träf
fas och med handslag och tilltalet 'Alter Schwede' hälsa hvarandra; när vi
säga: 'Hur står det till, Alter Schwede?' eller när vi försäkrande utropa:
'Das ist ein alter Schwede' - då vitsorda vi honom som en vän, en trogen,
ärlig vän och gammal kär kamrat (ibid.).
Rötterna till uttrycket spåras även här till 1600-talets "världshistoriska va
penbrödraskap" som här ses på ett helt annat sätt än ovan med svensk
krigstukt, tapperhet och redbarhet som Langs nyckelord.
Ett stort antal uttalanden gjorda av tyskar under 1900-talet om Sverige
och svenskarna har präglats av mycket positiva ordalag även om bilden av
den typiske svensken långtifrån motsvarar den positiva bilden av genom
snittstysken. Willy Brandt, som redan 1931 besökte Sverige, skriver: "Det
var inte bara landskapen som påverkade mig utan också människornas ord
karga, tystlåtna vänlighet ... deras levnadssätt verkade tilldragande" (1990,
s. 91).
I mindre grad än tyskarna upprätthåller vi i dagens Sverige traditionella
könsrollsmönster och vägrar också att acceptera "senioritetens" inflytande i
samhället. Detta är ett par negativa påpekanden jag fått vid diskussioner
med tyskar.
Våra ungdomars sexuella frihet och uppträdande i samband med
"busbussresorna" till Alperna är ett annat ämne man kommer in på när det
gäller negativa omdömen om svenskarna. Det svenska konfliktundvikandet
och lagomfixeringen är också något som beskrivs som skiljande mellan våra
länder när man tecknar en bild där svensken allmänt ses som "hygglig" och
förebildlig på många sätt. Den råa bilden från trettioåriga krigets dagar har
förbleknat i historiens ljus och lever endast kvar i vissa talesätt och som
namn på en del krogar. I ett historiskt sammanhang är dock den äldre Sve
rigebilden i Tyskland av stor betydelse.
En Sverigebild som av marknadsförarna måste ha ansetts som mycket
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säljbar i Tyskland presenterades i en annons i tyska tidningar för ett par år
sedan. Annonsens upplaga var mer än 10 miljoner exemplar. Bakom stod
Next Stop Sweden och budskapet var att "I Sverige är det fortfarande ord
ning. I Sverige är människorna fortfarande riktigt blonda". Annonsen upp
rörde många eftersom budskapet tolkades som rasistiskt. Vd:n för Next Stop
Sweden kommenterade detta på följande sätt: "Den är skriven för tyska
marknaden, vi höll oss utanför. De som skrev texten testade den och ingen
reagerade på att den skulle vara rasistisk. I Tyskland uppfattas den som lätt
ironisk men ändå trevlig och det där med blondheten och röda stugor be
skriver egenskaper i en lustig mix" (Resumé 20-21/1995, s. 4).
I Svenska Dagbladet den 20 april 1995 skriver Tomas Lundin från Bonn
om tyskarnas syn på Sverige. Han konstaterar att vi fortfarande är tyskarnas
"favoritutlänningar" och hänvisar till en färsk opinionsmätning. Han fort
sätter: "Sverige ett billigt semesterparadis, svärmar den tyska nyhetsbyrån
DPA i en rapport från småländska torp och svenska restauranger där man
plötsligt har råd att dricka både öl och vin." Tyskarna omtalas även ha
uppmärksammat att den svenska välfärldsmodellen i folkhemmet blev för
dyr och den ökande sociala misären framstår som oförklarlig. Trots att
denna förebild inte längre är lika självklar eller sann fortsätter man att se
vårt land med mycket positiva förtecken.
Detta kan jämföras med ett par uttalanden i Jean Phillips Martinssons
Swedes as o thers see th em (1981): "The Swedes - well, they're like their pro
ducts - reliable, good-looking, but hardly any fun. They have a kind of
'Swedish standard' stamped on them, claimed a German" (s. 54 f.). Ytterli
gare svenska drag behandlas något längre fram:
In contradiction to his stiffness and formality, the Swede was also accused
of being too familiar - of d ropping titles. Examples were given from Ger
many, amongst other where German managing directors had accepted the
'du'-form when dining alone with their Swedish colleagues in the eve
ning, but the Swedes then insulted them by continuing to use it next day
in the office in front of colleagues and secretaries (s. 61).
När Merian i mars 1994 utgav ett nytt Sverigehäfte pryddes omslaget av
Nils Holgersson, men redan i förordet möter oss bilden av Schwedens Königin
Silvia. Hon återkommer sedan i ett reportage under rubriken "Der Traum
vom Thron" med ingressen: "Tief in unser aller Herzen schlummert der
Cinderella-Komplex, und in Schweden, wo man schon immer gern Regenten
importierte, machten zwei Kaufmannstöchter das Mädchen wahr: Königin
Désirée, grosses Vorbild einen Roman, und Königin Silvia, die Perfekte."
Denna koppling förstärker säkert känslan av närhet mellan Tyskland och
Sverige, vilket bl.a. kan resultera i en ökad turism och som redan nu an
vänds i resereklamen för en svensk researrangör som specialiserat sig på
medelålders och äldre personer från östra Tyskland. En viss negativ upp
märksamhet har däremot det svenska kungahuset fått i Tyskland genom
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Expressens tidigare chefsreporter Ulf Nilsson, som bl.a. i Stern för ett par år
sedan uttalat sig ytterst negativt om monarken som bl.a. "unprofessionell,
hochnäsig und wichtigtuerisch abqualifiziert".

Tyska ungdomars syn på tyskar
På 1960-talet utgav den tyske författaren Günter Herburger (f. 1932) novell
samlingen Eine gleichmässige Landschaft som även översattes till svenska.
Detta evigt samma landskap är en synonym till vardagen i hans Västtysk
land, särskilt hos det uppväxande släktet. Han visar hur det gamla finns
kvar omkring och i människorna. Bland annat pekar han på flera situationer
då en inneboende brutalitet och aggressivitet blottläggs hos "vanligt folk"
(Herburger 1967). Herburger ingick i en grupp unga författare som under
sökte den tyska "verkligheten" utan att ta ställning till den och utan att bli
programmatiska.
Genom att nu flytta fram tidsperspektivet till
1990-tal, där uttalandena
inte fylls av några historiska tillbakablickar, kan vi se mer av framtidsopti
mism.
Två tyskor från Berlin, 21 och 22 år gamla och uppvuxna i Wilmersdorf i
väst respektive Pankow i öst studerade våren 1996 i Umeå. De beskriver de
tyska männen (i deras egen ålder) på följande vis: de bär jeans, har kort hår,
ofta skägg och mustasch, medellånga och ofta med örhänge i ena örat. I
Nordtyskland är de till sättet tysta och reserverade medan de i Sydtyskland
är mera öppna och högt talande. I bägge fallen är de karriärsugna (jfr d ock
nedan).
Den tyska kvinnan beskriver de som medellång, med färgat hår och mo
derna kläder. Hon är "högt talande", gästvänlig och vill i dag inte satsa lika
mycket på barn som tidigare.
Dessa unga kvinnor tror att Sverige och Tyskland i framtiden kommer att
närma sig varandra, men eftersom Sverige i relationen har lillebrorskomplex
kan detta leda till att Sverige intar en än mer reserverad hållning till Tysk
land. Däremot menar de att tyskarna har en positiv syn på Sverige.
I nr 38/1994 frågade Der Spiegel tyska ungdomar: "Was sind typische
deutsche Eigenschaften?" De fyra vanligaste egenskaperna uppgavs i denna
ordningsföljd: Ordnung, Fleiss, Überheblichkeit, Egoismus. På frågan "Sind
die Deutschen einem anderen Volk überlegen?" svarade 45 % ja einigen och
2 % ja, allen. De som svarade ja på frågan gjorde följande uppdelning: Polen
87 %, Türken 74 %, Russen 63 %, Franzosen 20 % och US-Amerikanern 11 %.
Även i dessa svar återspeglas familjens starka ställning i Tyskland. De
som mest påverkat ungdomarnas tänkande uppges till 61 % vara föräld
rarna och 80 % ha r också förtroende för sina föräldrar. I arbetslivet uppges
pengar vara långt viktigare än karriär (ibid. s. 84) och D-Mark förknippar
hela 79 % med ordet Tyskland . För 90 % är demokrati något värdefullt och
54 % säg er sig ha en gudstro. De fyra viktigaste sakerna i livet angavs vara
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Gesundheit, Liebe, Freundschaft och Familie medan sex och karriär kommer
långt ner på skalan. De största rädslorna är Umweltkatastrophen, Einsamkeit
och Arbeitslosigkeit.
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KAPITEL 3

Tysk mentalitet i ett historiskt och
analytiskt sammanhang

TYSK NATIONALISM
Med tydlig skärpa betonas i olika typer av källor under 1800- och 1900-talet
såväl i som utanför Tyskland att tysk nationalism är någonting unikt, något
som sker med både positiva och negativa förtecken. Detta har även be
handlats av forskare inom olika discipliner. Sven-Erik Liedman har utrett
frågan om det därvid finns någon form av tradering som går tillbaka på
Johann Gottlieb Fichtes (1762-1814) Reden an die deutsche Nation. Liedman
visar hur Fichte betonat tyskarnas fasthållande vid det ursprungliga språket
som ett val. "Det är detta val som för honom är den springande punkten ...
Språket är verktyget för dess tänkande men också för dess vilje- och känslo
liv" (Dahlstedt & L iedman 1996, s. 31). Detta leder till "att olika grupper i
befolkningen har lättare att förstå varandra ... Det är denna föreställning om
en det tyska folkets förståelsegemenskap som ligger till grund för det stora
projekt som utgör själva huvudsaken i Fichtes Reden - 'die Nazionalerziehung', nationaluppfostran" (ibid. s. 31 f.). Detta för oss vidare till tyskarnas
anspråk på att vara ett folk av "diktare och tänkare" (ibid. s. 34). Fichtes
tankar levde vidare och uppmärksammades särskilt efter 1848-49 med 17
upplagor av skriften under perioden 1859-1914. Sistnämnda år kom också
en svensk version utgiven av "E. Sköld, anhängare av unghögern" (ibid. s.
36). Allt detta gjorde att tolkningen och misstolkningen av Fichte fortsatte.
Liedman betonar därvid: "Fichte antog inte något bestämt tyskt väsen, nå
gon inneboende anda eller nationalkaraktär. Enligt honom grundar sig tys
karnas överlägsenhet på att de hållit fast vid sitt germanska språk" (ibid. s.
36).
I samband med första världskriget "blev hänvisningen till Fichtes Reden
del av den nationalistiska och krigiska retoriken" (ibid. s. 38). Fichte blir
t.o.m. profet och siare där man mera tar fasta på hans mytiska beskrivningar
än på de rationella. "Man kan alltså inte säga att Fichtetolkningar na mellan
1860-talet och första världskriget bygger på lösan sand. Däremot har tyngd
punkten fullständigt förskjutits från den bärande konstruktionen till de reto
riska utanverken" (ibid. s. 41).
Liedmans slutsats är alltså att man inte har någon obruten Fichtetradition
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inom tysk nationalism. Han pekar också på hur omöjligt det naturligtvis då
är att tala om en kontinuitet fram till Hitlerepoken eller till DDR, där revo
lutionären Fichte lyftes fram.
Hos en annan ledande tysk idégivare och förespråkare för Tysklands
enande, Ernst Moritz Arndt (1769-1860), definieras det äkta och ofördär
vade tyska i motsats till "det utländska kattguldet, ... där varje fransman
kallas fiende och varje tysk en vän" (Dahlstedt i Dahlstedt & Liedman 1996,
s. 42). I motsats till Fichte lyfts här en tradition med ett mytiskt grundpers
pektiv fram (jfr dock Arndts mångsidiga verksamhetsfält, se Müller-Wal
deck 1990, s. 34 ff.). Här fanns tankar som utvecklades inom tyskt kulturliv
under decennierna kring sekelskiftet 1900 och som vidareutvecklas av
Dahlstedt i nämnda bok.
Om Arndt bör nämnas att han föddes i det dåtida svenska riket och ver
kade tidigt som svensk patriot, men arbetade även för livegenskapens av
skaffande i svenska Pommern. Hans resa i Sverige år 1804 har utgivits både
på tyska och svenska.

TYSKARNA I TYSKLAND UNDER DET SENASTE SEKLET
Christian von Krockow ger i Die Deutschen in ihrem Jahrhundert (1990) en
ingående bild av "det tyska dramat" 1890-1990. I förordet av den svenska
utgåvan heter det bl. a.:
Under århundradet efter 1890 försatte tyskarna Europa och världen i
skräck och häpnad, förbluffade den med dåd och illdåd, med offervilja
och offer, fyllde den slutligen med fasa. Och hela tiden föreföll det som
om de inte kunde skaffa sig självmedvetande annat än genom att härska,
och enighet bara genom fiendebilder (1991, s. 8).
Denna bild får vi följa på olika nivåer från det vilhelminska förspelet via
November republiken och Tredje riket fram till Tyskland efter 1945 där "Dmark och guldmedaljer" har sagts utgöra kärnan i tyskarnas nationalkänsla.
Den historia som Krockow skildrar, med perioder av höga målsättningar
såväl som de djupaste avgrunder, måste naturligtvis ha skapat svårtydda
och sammanastta Tysklandsbilder i grannländerna. Mot denna bakgrund är
det egentligen förvånande att de Tysklandsbilder vi här avslöjat har så pass
stor konstans över långa tidsperioder.

SVENSK SYN PÅ TYSKARNA UNDER 1900-TALET
Genom hela detta arbete framträder en bild av svenskarnas syn på tyskarna
präglad av ett kulturellt underläge och fokuserad mer på skillnader än lik
heter. En svensk tjänsteman med uppdrag att marknadsföra Sverige säger
till en journalist i Bonn: "Säg en enda sak som vi är bättre på än tyskarna"
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(Svenska Dagbladet 20.4.1995). Uttalandet kunde lika gärna vara fällt på
medeltiden. I dag framträder bilden i samma riktning genom ett ekonomiskt
och politiskt centrum-periferiförhållande där man vid behov hämtar näring
från nazitiden. Därvid torde svenskar som är uppvuxna i skuggan av andra
världskriget ha en mera negativ syn på tyskar än dagens uppväxande släkte,
men även dagens skolbarn kanaliserar och generaliserar negativa stetereotyper via extrema ungdomsgrupper, vitsar och äldre filmer i TV.
Som en motvikt till detta kan ställas en vanlig Tysklandsbild som spreds i
Sverige under den Vilhelminska eran, då Tyskland framgångsrikt gick från
agrar- till industrisamhälle. Ar 1903 skriver Carl Skoog Ljus och skuggor.
Rese- och vallfärdsminnen från Tyskland, Österrike och Schweiz som utgavs på
EFS-Förlag. Han utvecklar följande tankar:
Tysklands invånare äro nästan uteslutande germaner, sålunda genom
stamförvandtskap nära befryndade med oss skandinaver. Detsamma äger
rum i fråga om religionen, eftersom omkring två tredjedelar af dess mer
än femtio millioner invånare äro protestanter. I af seende på såväl den
andliga som den materiella kulturen, men i synnerhet med afseende på
den förra, levfa vi i ganska betydlig mån på Tysklands bekostnad. I det
mesta af hvad till vetenskaplig forskning hörer gå tyskarne före och vi,
åtminstone i Sverige, följa efter - så i teologisk, filosofisk, filologisk forsk
ning o. s. v. Det kan näppeligen annorlunda vara, ty våra resurser äro
jämförelsevis små, tyskarnes däremot hardt när omätliga, och de äro
framför andra nationer skapade till vetenskaplig forskning. Men af allt
det myckna, för hvilket vi hafva Tyskland att tacka, kan dock intet jämfö
ras med reformationen, detta omätliga stora andliga frigörelseverk, ge
nom hvilket vi förts ut ur människostadgarnes skumma och kvalmiga
fängelse till den gudomliga sanningens ofördunklade ljus och rena him
melsluft. Reformationen bör för alla tider förbinda oss med dess fäder
nesland; och lägger man härtill, hvad som utan tvifvel kommer att, ju
längre tiden lider, mer och mer bekräfta sig, nämligen att vårt eget fram
tida öde kommer att blifva allt närmare förknippadt med Tysklands pro
testantiska och politiska vara eller icke vara - något som redan vår store
Gustaf Adolf för snart tre hundra år sedan insåg - så bör Tyskland för oss
svenskar med rätta vara föremål för det lifligaste intresse ... (s. 3 f.).
Denna syn, förankrad i de högre idealen utan beröring av "medeltysken",
har både tidigare (Gullberg 1952) och senare paralleller (SOU 1946:86).
En viktig roll för 1900-talets Tysklandsbild i 1900-talets Sverige har litte
raturhistorikern Fredrik Böök spelat. Hans tyskvänlighet banade vägen för
hans förståelse för nazismen, även om han fördömde dess judeförföljelser.
Redan i Läsebok för folkskolan sk river Böök om en bilresa i Westfalen 1915 som
i följande meningar har karaktär av en "skolplansch" över ett högt industri
aliserat mönstersamhälle:
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Lekande barn vinka vid vägarna och på de snygga, väl hållna gatorna i
städerna. På idrottsplatserna studsar fotbollen. Vi fara förbi badhus och
skolhus, välbyggda arbetarförstäder, stora folkrestauranger. Vi se folk
parker, koloniträdgårdar, där den tyska flaggan fläktar i kvällsvinden
över blommor och åkertegar. Det är lätt att se, att vi fara genom ett välstyrt och välmående land. Ordning och omtänksamhet breda trygghet och
trevnad över dessa nejder ... (1928, s. 144).
Om vi i stället övergår till det mera konkreta mötet med tyskar i det dag
liga livet kan vi få något av en motbild. Ar 1915 skriver konsthistorikern och
författaren Carl G. Laurin uppsatsen "Tyskföraktet i Europa", där han söker
besvara frågan "På vad kan det bero, att tyskarna äro så förfärande illa om
tyckta i hela världen?" Det dåtida svaret blir flerdelat:
1. Därför att många bland dem ännu sakna den formella kultur, den sjä
lens och kroppens smidighet, som blott gamla, självsäkra kulturformer
kunna giva.
2. Därför att de i större antal än i andra länder äga initiativrika och bild
ningssökande medborgare och i följd därav utsända ett större antal spar
samma och enkla resenärer.
3. Därför att de inom affärsvärlden äro litet för energiska.
4. Därför att den disciplinens hårda skola, som de själva förstått vara
nödvändig för att organisera det nya riket, sårar genom den hårda kom
mandotonen.
5. Därför att de äro för litet kända.
År 1965 sammanställde Hermann Ziock boken Sind die D eutschen wirklich so?
Meinungen aus Europa, Asien, Afrika und Nordamerika. Även i dessa uttalan
den framstår Tyskland som "Die Nation der Wiedersprüche". Från Sverige
diskuterar Agne Hamrin den hatkärlek han känner. Bilden blir mer nyanse
rad när han lämnar genomsnittstysken och talar om geografiska och
kroppsliga skillnader. Men i Sverige är det bilden av en idealtysk som gäller.
Därvid ställer Hamrin frågan: "Gefällt dem Schweden eigentlich dieser Ide
aldeutsche?" Svaret blir "Ja und Nein". Flit, allmän duktighet och ordnings
sinne är därvid utan förtecken att ses som positiva egenskaper medan tys
ken som naturromantiker även har programmatiska och maktpolitiska för
tecken. Denna bild av uppbyggnadstidens västtyskar har inte som helhet
bestått fram till i dag. En ram för denna nya syn är naturligtvis den ekono
miska utvidgningen av Tyskland. Richard Schwarz skriver därom i Interna
tionella Studier 2:1994: "... det handlar om vad som skulle kunna betecknas
som traditionella tyska intresseområden, med den avgörande skillnaden att
tyskarna inte längre kommer i stridsvagnar utan som turister och investe
rare" (s. 13). Schwarz framhåller vidare att kommunismens fall tycks
"oförutsett ha inneburit också slutet på den tyska omyndighet i Europa som
tyskarna så länge och så disciplinerat, nästan masochistiskt, fogat sig i"
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(s. 15). Genom detta kan man tänka sig att tyskarna blir mer självmedvetna
både på hemma- och bortaplan, vilket i sin tur kan ge nytt liv åt gamla scha
bloner som slumrat under efterkrigstiden, samtidigt som det svenska folk
hemmet tynar bort. Intervjuerna under senare år menar jag tyder på detta.

TYSKLAND OCH SVERIGE UNDER BRINNANDE KRIG
Historikern Gunnar Richardson utgav 1996 verket Beundran och fruktan. Sve
rige inför Tyskland 1940-1942. Titeln anspelar på den svenska synen på
Tyskland vid denna tid, konkretiserad med vår eftergiftspolitik samt studie
besök och andra utbyten med Nazityskland. De som vid denna tid reste i
Tyskland och de ockuperade grannländerna har i hittills hemliga dokument
givit uttryck för sin beundran inför bl.a. stortysk vilja, tysk effektivitet, ord
ning och reda. Starka inslag i bilden är också Tysklands insatser på kultu
rens område. Tyska uttalanden från denna tid hade ofta en positiv underton,
men en syn var att Sverige var "försoffat" i "Igelstellung" med en befolk
ning inriktad på njutning, materialism och barnbegränsning (Richarson
1996, passim).
I SOU 1946:86 Den tyska propagandan i Sverige under krigsåren ges många
exempel både på negativa schabloner om dåtidens tyskar och positiva atti
tyder gentemot Tyskland och tyskarna. Ar 1942 upplever t.ex. två lega
tionstyskar Chinarevyns parodi på "Gubben Noak", sjungen efter olika län
ders mentalitet och finner att "endast den tyska var fullkomligt löjlig - sång
arna stampar omkring på scenen i noggrann marsch, skriker Achtung!
o.s.v." (s. 45).
Utredningens "Positiva citerade brev från svenskar" framställer en histo
risk samhörighet på olika plan:
"Det Nordiska folket hör till Tyskland till såväl sinne som kultur och ras"
(svensk fru 1941, a.a. s. 197).
"Vårt folk har mycket att tacka Ert folk för t. ex. den Lutherska läran,
jämte därtill hörande goda författare, vidare i vetenskap och uppfinnare av
skilda slag ..." (brev från Bohuslän, a.a. s. 195).
Andra världskrigets tyska nyordning av den europeiska kartan sågs bl.a.
av historiska skäl mycket negativt av många i Sverige. Här kan vi citera
historikern Mikael af Malmborg:
Känslan av att tillhöra en suverän stat har varit särskilt stark i Sverige. För
många svenskar har det varit svårt att förstå vad till exempel en del tys
kar känt, ett kluvet förhållande till det tyska. I synnerhet under den första
efterkrigstiden fanns det en stark vilja att ta avstånd från nationalismen i
Tyskland, efter allt som hänt" (1996, s. 10).
Även före krigsutbrottet kunde tyska invandrare i Sverige starkt uppleva
mentala murar och ovänlighet bakom den mjuka ytan. Ett typexempel från
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1930-talet behandlas av Harald Runblom. Det gäller den tyske sociologen
Fritz Croner, som 1934 flydde undan Gestapo: "'Man kände sig helt enkelt
inte välkommen', skriver Croner, som fortsätter: 'Även när jag redan var
svensk medborgare, det vill säga efter andra världskrigets slut, kunde jag
ibland få känning av denna helt irrationella avoghet mot främlingen, man
nen som kommit utifrån"' (Runblom 1995, s. 99). Runblom betonar Croners i
övrigt positiva syn på vårt land och det faktum att han anlände hit när ett av
tidens slagord var "Sverige åt svenskarna" (ibid. s. 100).

TYSK MENTALITET
I Sverige finns en mängd utbredda schabloner om hur en tysk är. Bland
språkproven i Olof Östergrens Nusvensk ordbok finnes t.ex. "grundlig som en
tysk", "tysken brukar anses auktoritetsbunden och lätt att disciplinera", och
"borta vid ett av borden sutto några tyskar och drucko öl och åto korv".
När man studerar mentaliteter eller nationalkaraktärer är det snarare
fråga om studiet av personlighetsdrag än kulturdrag. I T yskland utveckla
des tidigt folkpsykologin, som senare i USA kom att benämnas studiet av
"national character". I Sverige har vi en lång tradition inom detta forsk
ningsområde från Gustav Sundbärg till Åke Daun. Den tyska forskningen
på området råkade i vanrykte genom en koppling till Tredje riket, men icke
desto mindre har många alltsedan nazitiden forskat kring eller mera popu
lärt skrivit om tysk nationalkaraktär, ofta omdefinierat som tysk kultur osv.
Det finns en omfattande litteratur inom olika vetenskapliga traditioner
om tysk mentalitet. Särskilt efter andra världskriget har man försökt förklara
detta "problemfolk". Det finns emellertid även en äldre tradition som sökt
olika karaktärsegenskaper inom olika "folklynnen". Ser vi under
"Deutschland" i Meyers Konversations-Lexikon från 1897 är bilden dock yt
terst svåröverskådlig eftersom man delar upp landet i Sprache und Volks
stämme. Genom att vi här också har att göra med socialt starkt skiktade sam
hällen måste vi lägga till denna dimension när det gäller tysk mentalitet. För
oss i Sverige är Luther kanske mest reformatorn, men som Erich Kahler
framhållit blev han under senare delen av sitt liv "the prototype of the Ger
man burgher".
It is perhaps in this his least dramatic role that he has had the most lasting
influence on German society. The feasting and drinking, the hearty jovia
lity and Gemütlichkeit of Luther's domestic life - all under the aegis of
the stern but loving patriarch - these elements of Luther's behavior have
persisted to this day as features of middle-class family life in Germany
(1974, s. 214).
Många forskare som behandlat frågor kring tysk mentalitet har betonat
dess inneboende motstridiga drag. Den tyske historikern Gerhard Masur har
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t.ex. pekat på synen på tyskarna som en kombination av mysticism och
brutalitet. Herbert Tingsten var från svensk horisont tidigare inne på samma
sak: "Genom att reflektera över sin mildhet skaffar man sig kraft till aggres
sivitet" (Tingsten 1936, s. 89). Lydnad inför överheten och trångsynthet lika
väl som individualitet och sällskaplighet utmärker den tyska paradoxen
enligt historikern G.A. Craig (1991).
Ett annat sätt att angripa detta problem har folkloristen Alan Dundes,
som menar att tyskarnas kärlek för "order" (ordning, disciplin) kan ses i
samband med deras förtjusning för träck och analfixering, såsom den åter
speglas i deras egna kulturella register. Detta kan leda till sadism, senti
mentalitet eller bådadera: "The German is the kind of person who will pull
the wings off a butterfly and then cry because it can no longer fly" (Dundes
1984, s. 152). I Ethnicity and National Character ger Dundes ett exempel på ett
polskt stereotypiskt uttalande om tyskarna: "One German - a beer; two
Germans - an organization; three Germans - a war." Dundes kommenterar
detta genom att framhålla att det i ett flertal länder återfinns "slurs" om
tyskarna, där de beskrivs som militäriska och auktoritära. Detta bevisar
dock inte att tyskarna är sådana. Bilden kompliceras också genom att det
inom Tyskland finns nord-sydliga motsättningar som kommer till uttryck i
bl.a. antagonistiska beskrivningar.
En vanlig beteckning på medeltidens tyskar i Sverige var garpar. I svenska
och norska dialekter betyder ordet 'stortalande, skrytande person7
(Brattegard 1960, sp. 207). I Norge användes ordet som namn på tyskarna
vid Hansakontoret i Bergen (ibid.). I Sverige har ordet även förekommit som
ort- och familjenamn, men "ibland har det emellertid haft en smädlig biton:
tyskarna har uppfattats som skrytsamma och övermodiga" (Carlsson 1981,
s. 12). Denna uppfattning går som en röd tråd genom vår historia - från alla
tider finns belägg på "högfärdiga" och "högljudda" tyskar. I nutiden finns
dessutom gott om mediala exempel på att schablonerna blivit till verkliga
nidbilder. Näring kan man även hämta från propagandafilmer från andra
världskriget (t.ex. Flykten från 1941 som visades i TV3 1995 och handlar om
hur en grupp tyska soldater på flykt i Nordamerika far fram brännande
Matisse, Picasso och Thomas Mann, alltså: nazis som ställs mot den demo
kratiska nordamerikanska befolkningen). I HTF-tidningen nr 11, 1995 pre
senteras tysken som en som "avskyr kaos och älskar hierarkier". Dessutom
presenteras en lista omfattande "tolv sätt att stressa en tysk".
I Kroppsspråket (7:e uppl. 1979), pekar Julius Fast på de stora skillnader
som finns mellan västerländska folk när det gäller att handskas med det
personliga livsrummet. Han framhåller att för tysken kan ett helt rum i det
privata hemmet utgöra en "privatbubbla": "Han kan bli direkt förolämpad
om två andra personer för ett privat samtal i detta rum utan att låta honom
delta i samtalet... Tysken kan gå hur långt som helst för att försvara sin pri
vata sfär." Fast framhåller också att "de tyska hemmen är utformade så att
de ger största möjliga avskildhet. Det finns alltid ordentliga staket kring
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gårdarna och balkongerna är avskärmade. Dörrarna hålls alltid stängda" (s.
35). Fast talar också om "den tyska stelheten" och "den allmänna bristen på
spontana rörelser hos kroppen", samt att ett disciplinerat köbeteende ut
märker tysken (s. 35 f.). Detta sätt att presentera en nation kan naturligtvis i
högsta grad diskuteras. Det framgår inte heller på vad dessa uttalanden
stöder sig. Tolkningen av de olika uttalandena är dessutom ofta mångtydig;
ser man civilisationsteoretiskt på bristen på spontana rörelser av kroppen
kan detta tolkas positivt, att gester är något djuriskt. Här är dock innebörden
förmodligen en helt annan.
I bilden av tysk mentalitet eller "den typiske tysken" har männen varit
norm. Symboler för maskulina ideal har lyfts fram, liksom manliga egen
skaper. Även till synes neutrala begrepp och uttryck för hegemonier har
avsett världen genom männen. Strategier inom dessa maktstrukturer har
varit till männens fördel, även om det har rört sig om olika samhällsskikt. I
de intervjuer som gjorts inom detta projekt framhålls mycket starkt att tysk
kultur i jämförelse med den svenska är utmärkande genom manlig domi
nans och kvinnlig underordning. Detta kan jämföras med att tyskheten i
Sverige alltsedan medeltiden har beskrivits som patriarkal och hegemonisk,
trots att både Tyskland och Sverige ingick i samma nordvästeuropeiska
mönster.
När såväl män som kvinnor i de första enkäterna uteslutande beskrev den
tyske medelålders mannen när det gällde att beskriva en "typisk tysk" upp
delades frågorna så att man dels fick beskriva den tyske mannen till det inre
och till det yttre, dels fick göra samma beskrivning av den tyska kvinnan.
Även nu beskrivs könen i relation till varandra så att mannen är norm, men
dessutom ges i många beskrivningar den tyska kvinnan en egen bild och ett
eget liv.
Den tyske mannen ses i intervjuerna som representerande ett traditionellt
manlighetsmönster för gifta män, ett mönster som i ringa grad är påverkad
av vårt ungdomliga manlighetsideal. Dessa män håller sig med ett antal
maskulina symboler som hemmafru, stark yrkesidentitet, kulmage, eget hus,
Mercedes och en påtaglig ostentativ konsumtion.

TYSK MENTALITET I JOKE CYCLES
I Cracking Jokes tolkar folkloristen Alan Dundes viktiga "joke cycles" under
de senaste 25 åren och sätter in dem i en vidare kontext. Dessa jokes ut
trycker under socialt accepterade former meningar som annars är tabu. De
skämt om tyskar som här behandlas härrör från ett antal väl kända schablo
ner även från andra sammanhang. Även från ett så laddat fält som koncent
rationslägren finns en rik flora av humor (Auschwitz jokes). Vissa av dem
som berättats under 1980-talet är antisemitiska (Dundes 1987, s. 20 ff.) men
handlar indirekt även om tysken under Tredje riket (t.ex. hans sinne för

50

ordning, och skämten ger naturligtvis underförstått en bild av tysken som
brutal, då man synonymt använder 'nazi' och 'tysk').
Dundes behandlar även nationella stereotyper i folkloren. I Texas berät
tades t.ex. om två skeppsbrutna engelsmän, två tyskar och två amerikanare.
När de efter tio år räddades och återvände hem "... the two Germans started
an army ..." (1987, s. 98). I en annan version byggde tyskarna "armament
plants" (ibid. s. 99). Gemensamt för synen på tyskarna är i detta material
militarismen. En vits handlar om några flickor från olika nationer som be
fann sig på en öde ö med en grupp män. Männen gjorde närmanden och på
frågan vad hon tänkte göra svarade den tyska flickan: 'Til fight" (ibid. s.
100). Dundes försöker förklara dessa slurs om tyskarna, som återfinns i flera
länder, och menar att
that does not necessarily mean that Germans are militaristic and authoritorian, merely that some individuals in these countries percieve the Ger
mans as possessing these traits ... Even if Germans saw themselves as mi
litaristic and authoritarian (as some slurs suggest they do) that fact still
would not prove that Germans are militaristic and authoritarian.
För det sistnämnda återger Dundes en text från Tyskland: "Ein Deutscher ist
ein Philosoph. Zwei Deutsche ist eine Organisation. Drei Deutsche ist der
Krieg". Från Polen finns en liknande ramsa, och temat återfinnes t.o.m. i
tyska texter från tidigare sekler (ibid. s. 103 ff.).
Slutligen ett bidrag till en amerikansk vits om tysken som humorist:
"When you tell a joke to a German, he only laughs once, when you tell it to
him. He won't let you explain it to him because he is too arrogant. Also,
Germans have no sense of humor" (ibid s 150).

Svensk vits om obearbetad tysk skuld
En etniskt nedsättande vits om tyskarna under efterkrigstiden och deras
nazistiska förflutna spreds bland ungdomar i det tidiga 1970-talets Sverige i
samband med att sångaren Tommy Körberg fått berömmelse med schlagern
"Judy, min vän". Den består av en fråga med svar: "Vad ligger etta på
Tysklandstoppen?" - "Jude, min vän med gaskammarorkestern". Denna vits
är naturligtvis svår att förklara utanför Sverige, då den till fullo kan förstås
endast om man är bekant med kopplingen till vår nationella schlagervärld.
Vitsen har även "etnologifierats" och därmed uppmärksammats inom
den folkloristiska litteraturen. Internationellt sätter folkloristen Alan Dundes
in den i dess kontext i den internationella floran av Auschwitz jokes
(Dundes 1987, s. 22,174).
Kan denna vits användas som bidrag till Tysklandsbilder i Sverige? Ja,
naturligtvis, eftersom den lyfter fram en bild som långtifrån suddats ut och
som annars är svår att kläda i ord. Dundes förklarar denna litterära forms
mening och psykologi sålunda:
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As long as such jokes are told, the evils of Auschwitz will remain in the
consciousness of Germans. Auschwitz jokes may seem a sorry and ina
dequate memorial for all the poor, wretched souls who perished at
Auschwitz; but when one realizes that comedy and tragedy are two sides
of the same coin, we can perhaps understand why some contemporary
Germans might need to resort to the mechanism of humor, albeit sick
humor, to try to come to terms with the unimaginable and unthinkable
horrors that occured at Auschwitz" (ibid. s. 28).
Under flera hundra år har negativa vitsar om tyskar florerat i vårt land.
Att även (Väst-)tyskland efter "det tyska undret", och med en för många
svenskar obearbetad förhistoria, skulle kunna bli utsatt för denna typ av
humor är nog förståeligt. Mera förvånande är kanske att denna humor om
annars tabubelagda ting inte fått fler efterföljare med tanke på alla negativa
uttalanden om tyskar som finns belagda.
Vilka tyskar skall ta åt sig anklagelsen som synliggörs i vitsen ovan och
som nu fått ny aktualitet genom Daniel Jonah Goldhagens bok Hitler's Wil
ling Executioners: Ordinary Germans and the Holocaust (London 1996). Denna
anklagelse riktad mot det tyska folket och en dåtida allmänt utbredd anti
semitism har gjort att frågan om ett kollektivt ansvar på nytt blivit aktuell
(se vidare 0:son Waltå 1996). Bokens chockverkan har varit stark såväl i
Tyskland som i anglosaxiska länder och den skulle också i Sverige kunna ge
ny näring åt de negativa schabloner som primärt är kopplade till gamla tan
kar kring preusseriet osv.

TYSK MENTALITET I RELATION TILL HITLERREGIMEN
I Flykten från friheten (3:e uppl. 1982) visar Erich Fromm att "Hitlers person
lighet, hans läror och det nazistiska systemet gav uttryck åt en extrem form
av den karaktärsstruktur som vi kallat 'den auktoritära' och att han just
därigenom vädjade så starkt till den del av det tyska folket som mer eller
mindre företedde samma karaktärsstruktur" (s. 164). De grupper det här
gäller har Fromm beskrivit på följande sätt:
I motsats till den negativa och resignerade hållning hos arbetarklassen
och den liberala och katolska bourgeoisin hälsades den nazistiska ideolo
gin med entusiasm av det lägre skiktet av medelklassen, bestående av
små butiksinnehavare, hantverkare och manschettproletärer ... I själva
verket har vissa egenskaper varit utmärkande för denna del av medel
klassen under hela dess historia - beundran för styrkan, förbittringen mot
svagheten, pedanteriet, aggressiviteten, snålheten med känslor lika väl
som med pengar och i all synnerhet den asketiska läggningen (s. 156).
Denna grupp var alltså hårt klämd mellan arbetarna och de högre klasserna,
och Fromm framhåller att blott en minoritet av arbetarklassen företedde
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samma karaktärsdrag på ett lika framträdande sätt.
Under Tredje riket upphöjdes nämnda del av medelklasskulturen till
normalkultur: "För miljontals människor blev Hitlerregimen identisk med
'Tyskland'. Sedan han väl övertagit statsmakten innebar en kamp mot ho
nom att man uteslöt sig ur den tyska folkgemenskapen" (s. 156).
I samband med Tysklands sammanbrott gavs i Sverige uttryck för skilda
grunduppfattningar om det tyska folket och den påstådda dualismen i dess
mentalitet, vilket historikern Jörg Lindner behandlar i sin avhandling Den
svenska Tysklands-hjälpen 1945-1954, (1988). En av grunduppfattningarna var
att tyskarna har en kärna av frihetslängtan och humanism, där nazisterna
utgjorde en förtryckande minoritet. Motpolen till detta synsätt var att alla
slöt upp bakom nazisterna då det passade deras härsklystna och brutala
väsen, vilket alltså skulle ligga i den tyska folksjälen (Lindner 1988, s. 30).
Redan 1933 såg etnologen och kulturhistorikern Ernst Klein det som då
hände i Tyskland som ett mönster med djupa historiska rötter i tysk menta
litet:
Det finns en nervös retbarhet, en brist på tålamod och en disposition för
extrema lösningar i det tyska lynnet. På ett ytterligt farligt sätt verkar
detta lynnesdrag i påfrestande situationer tillspetsande och explosivt.
Parlamentsleda för omedelbart över till diktatur, lika väl som utrikespoli
tisk spänning leder till krigsutbrott, när man har detta slags temperament.
Eller rättare sagt, när man under generationer odlar det, på grund av en
romantisk felsyn på vad som är manligt, ädelt och livsdugligt (1933, s.
195).
Klein, som i denna sin bok Genom sju riken bl.a. var på jakt efter sina judiska
rötter på kontinenten, pekar på vad som höll på att hända genom att med
folkpsykologisk utgångspunkt blicka bakåt. Efter 1945 fick han flera efter
följare.
Den tyska skuldfrågan efter Tredje rikets fall skall vi här inte gå närmare
in på, utom vad gäller den koppling man kan göra till tysk mentalitet. Detta
behandlade Barbro Eberan i en serie i Dagens Nyheter i maj 1995. Hon re
dogör bl.a. för det tyska folkets skuld i relation till Luther, Nietzsches över
människofilosofi och "de preussiska dygderna". Segermakterna hade dock
helt olika syn på detta, eller lade i varje fall tonvikten på helt olika orsaker:
Stalin trodde inte på den kollektiva skulden utan folket var överklassens
offer. Amerikanerna å sin sida såg ett behov att straffa och kontrollera.
Fransmännen gjorde en koppling till det militaristiska Preussen som beseg
rat fransmännen redan 1871. Engelsmännen, med Churchill i spetsen, be
skrivs här ha sett nazismen som en sjukdom, vilken skulle botas genom att
stärka de pacifistiska och demokratiska krafterna i det sammanbrutna
Tyskland (DN 8/5 1995). I memoarboken Minnen redogör Willy Brandt som
tysk för sina tankar om skuld och diskuterar i sammanhanget frågan om
vetskap och medbrottslighet (1990, s. 134). Han var för övrigt inne på denna
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diskussion redan i boken Forbrytere og andre tyskere (1946). Dessa tankar är
fortfarande aktuella, och efter det återförenade Tyskland har i en del
grannländer på nytt tysk nationalkaraktär diskuterats i massmedierna; nu
med kopplingar till bl.a. högerextremismen (drag av detta finns även i mitt
källmaterial från 1990-talets Sverige).

DET TYSKA I CROSS CULTURAL COMMUNICATION
Engelsmannen Richard D. Lewis, tidigare bl.a. talskrivare åt Konrad Ade
nauer, har i Resor & Affärer 1/1996 behandlat publikens förväntningar i
olika länder i samband med presentationen av nya produkter. Vid en jämfö
relse mellan nio länder orkar tysken lyssna längst: "Tyskar kan lyssna upp
märksamt i åtminstone en timme när det gäller sådant och är inte impone
rade av en presentation på 15 minuter" (s. 14). Detta förklaras med att tys
ken vill veta alla fakta och data, "de blir närmast stötta av de klyschor och
slagord som amerikaner älskar" och "blir förvirrad och ofta irriterad om
man stoppar in lustigheter i en allvarligt menad presentation" (ibid.). Tys
ken har vid en presentation också förväntningar på kvalitet och han förvän
tar sig att kunna se sammanhangen. Dessutom är han enligt denna beskriv
ning prismedveten, men begreppet är naturligtvis mångtydigt.
I Resor & Affärer 4/1994 beskrivs utifrån en berlinsk horisont hur af
färskontakterna kan se ut mellan svenskar och tyskar: "Svensken har gott
anseende som trovärdig och pålitlig. Östtyskar gör hellre affärer med en
svensk än med en västtysk", säger chefen för Exportrådet i Berlin, Hans
Jannö " Affären tar dubbelt så lång tid i Tyskland än i Sverige, tysken är
bättre förberedd inför förhandlingar och är inte rädd för personkonflikter.
Här ges också tips på formell klädsel, aldrig tröjor eller uppknäppt skjort.
Frånvaron av du-reform betonas, liksom vikten av att skaka hand när man
möts och skiljs.

TYSK MENTALITET SOM ANALYSREDSKAP
Ovan har tysk mentalitet behandlats utifrån "allmäntyska" drag, men inom
forskningen har man tidigt gjort åtskillnad mellan dessa och "landschaftlich
deutschen Zügen". När "Volkscharakterologi" skall räknas som forskning
kan dock diskuteras, då fältet med Adolf Bachs ord varit en "Tummelplatz
des Dilettantismus und Chauvinismus". Däremot kan även det sistnämnda
vara föremål för forskning. Här har bl.a. Sven B. Ek pekat på den starka
kopplingen mellan folksjälen och folkkulturforskningen: "I T yskland har
övertron på den tyska folksjälen uppenbarligen spelat en stor roll inte bara
för forskningens tillkomst och storslagna utveckling utan också för dess
inriktning mot i huvudsak den immateriella delen av folkkulturen" (1971, s.
223).
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Mellan länder har generellt utsagor om folkkaraktärer präglats av över
drivna kontraster, kompletterat med satiriska drag, och som Adolf Bach
framhållit gäller detta bilden av såväl John Bull och Uncle Sam som av Ma
rianne och der Deutsche Michel. I Meyers Konversations-Lexikon (1897) be
skrivs denne Michel på följande vis: "als Kose- und Spottname gebraucht
mit der Nebenbedeutung des Schwerfällige-Gutmütigen, Einfältigen; daher
deutscher M., etwa seit dem Befreiungskriege gebrauchte Benennung der
deutschen Nation, die deren politische Unreife und Indolenz andeuten
sollte" (bd 12, s. 263). Denna benämning synes vara föga nyttjad eller känd
av svenskar, men används av Christian Graf von Krockow för att förstå en
historisk förändring av tyskarnas Volkscharakter: "und vom verträumten
deutschen Michel hat man sich um 1840 ganz andere Vorstellungen gemacht
als ein Jahrhundert später, als 'Blitzkrieg7 und 'Endlösung' statt der
'Gemütlichkeit' zu Weltworten aufrückten" (1995, s. 97).
I ett exempel från Tysklands grannland Polen har tysken stundom setts
som anstiftare till allt ont, vilket kunnat kopplas till hans folkkaraktär: "Er
ist geizig, verschlagen, furchsam, anmanend. Er wird als Trinker, als Speckund Kartoffelfresser verspottet. Unglaube, Hexerei, und Zauberei sind ihm
geläufig. Ungünstige Witterung ist sein Werk. Er steht in enger Beziehung
zum Teufel, dessen Sohn Luther ist" (Bach 1960, s. 618).
I modern tid har man ofta framhållit dualismen i den tyska mentaliteten något som framstått som ytterst gåtfullt för andra nationer och naturligtvis
även för Sverige.
Den tyska folksjälen har givits en vetenskaplig historisk analys och
"epokindelning":
Der dt Volksgeist war, vor allem also in der Oberschicht 'aus der
Frommgeistigkeit von Reformation und Gegenreformation und aus einer
Art Plattgeistigkeit der Aufklärungszeit um 1750 in die Schöngeistigkeit
unserer Klassik und Romantik hinübergeleitet Worden' (1750/1830); das
schöngeistige Deutschland aber wurde in den Jahrzehnten von 1830/1880
von dem nutzgeistigen Deutschland und von 1880/1945 von einem
machtgeistigen Deutschland abgelöst, Epochen, deren verschiedenen
Haltung von Hellpacht mit sicherer Hand charakterisiert worden ist"
(Bach 1960, s. 620 f. [W. Hellpacht, Der dt Character 1954 och dens. Einfüh
rung in die Völkerpsychologie, 3:e uppl. 1954] ).
Som en komplettering till de uppräknade "förvandlingarna" av tyskarnas
andliga egenskaper listar Hellpacht även "bleibende Eigenschaften des ewi
gen Deutschen": Schaffensdrang (som kan stegras till Leistungskampf),
Gründlichkeit (som kan leda till bl.a. pedanteri), Ordnungsliebe, Formabneigung
(ett exempel kan vara "Feldwebelton"), Eigensinn, Schwarmseligkeit.
Däremot berör Hellpacht inte "die starke Beeinflussbarkeit des dt Men
schen durch fremde Vorbilder". På 1700-talet skriver t.ex. en schweizare
därom: "Dieses Volk verachtet sich selbst, es hasst sich, kauft, lobt und ah-
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met nur bloss, was fremd heisst, nach" (Bach I960, s. 625). (Bach bygger i
diskussionen om nu nämnda egenskaper på en mycket omfattande litteratur
som till delar redovisas på s. 625 i anfört arbete.)
En ytterligare uppdelning av det tyska gör Bach då han därefter fortsätter
med "die deutschen Stammescharaktere" i en diger uppräkning komplette
rad med den samtida tyska storstadsmänniskan som exkurs (s. 626 ff.).
Vi har genom detta arbete ett grundläggande analysredskap för förståel
sen av synen på tyskarna i Sverige genom tiderna.
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KAPITEL 4

Nedslag i Tysklands och
Sveriges historia

TYSKT INFLYTANDE UNDER MEDELTIDEN
Det tyska inflytandet på Sverige sträcker sig tillbaka till den första kristna
missionstiden på 800-talet. Det Östfrankiska riket regerades efter 800-talets
delningar till 911 av karolingerna. Efter hand uppstod under saxiska kungar
Tyska staten som konsoliderades av saxaren Otto den Store. I detta nya
tyska rike var silvergruvorna i Harz av stor betydelse även för silverimpor
ten till Norden. Otto upprättade en rikskyrka och genomdrev att påven svor
kejsaren trohet. Hamburg-Bremen blev därvid centrum för missionen i norr.
Detta skulle man kunna kalla de tyska kontakternas förhistoria i vårt land. I
detta sammanhang bör också nämnas att Birka hade handelsförbindelser
med Rhenländerna och staden besöktes av inte minst frisiska köpmän. Re
dan vid dessa tidiga kontakter bör det tyska har uppfattats som ett hegemoniskt inslag med en långt driven civilisation i en mottagande nordeuropeisk
kultur. Helmut Miissener skriver om dessa tidiga missionärer och munkar:
"Dessa omvände inte endast Asa-troende svear och göter till Vite Krist, utan
fungerade framförallt även som praktiskt orienterade 'biståndsarbetare',
kunniga i bl. a. byggnadsteknik, trädgårdsskötsel och medicinalväxter samt
inte minst i skrivandets och läsandets konst" (1994, s. 23).
Historikerna har ingående klarlagt hur den omfattande tyska expansio
nen längs Östersjöns södra och sydöstra kustområden började vid mitten av
1100-talet. Den betydde bl.a. att erövrade slaviska områden öster om Elbe
och Saale koloniserades från det överbefolkade västra Tyskland. Adelsgods
nyinrättades och även byar bestående av fria bönder anlades. I Baltikum
undertrycktes bönderna alltmer och dessa förblev under lång tid "en värnlös
pariasklass under de erövrande tyska riddarne" (Schück 1928, s. 44). Cent
rum för denna expansion blev Lübeck som grundades, eller snarare ny
grundades, på 1140-talet, och staden kom att bli den förnämsta tyska ham
nen vid Östersjön. Det handelsutbyte som följde är väl dokumenterat, men i
linje med detta följde även migration.
Jag skall här att ge några konturer av ett historiskt ramverk för att mot en
sådan bakgrund diskutera centrala drag i begreppet Hansakultur som förkla
ringsgrund till bl.a. tidiga konflikter i kulturmötet mellan svenskar och tys
kar.

57

Den nordtyska stadskulturens starka inflytande på svenskt samhällsliv
från 1200-talet och framåt hade många orsaker. Den ökande utrikeshandeln
och den åtföljande tyska invandringen har ansetts vara de främsta orsa
kerna.
Tysk påverkan visade sig på många plan i de svenska städerna, alltifrån
fysisk miljö och administrativ organisation till materiell, andlig och social
kultur. Adolf Schück har t.ex. pekat på förändringar i stadsplaner i Sverige:
I stadens centrum anlades ofta ett större, rektangulärt torg; tidigare hade
handeln främst koncentrerats kring en långsmal 'marknadsgata'. Vid tor
get, som kantades av salubodar, uppfördes ofta stadskyrkan och rådhuset
(t.ex. i Stockholm, Örebro och Skänninge). Stockholm och Kalmar voro de
städer, vilka närmast liknade de nordtyska. Bägge voro nämligen befästade med ringmurar och bebyggda stenhus, vilket var mera sällsynt i de
övriga städerna, där man vanligen bodde i trähus (Schück 1933, s. 28).
I Skänninge, norr om Vårfrukyrkan på stadens torg, fanns t.o.m. en Rolandsstod "Turelang" (ty. Turolange) från 1404 med drag av Roland i Bre
men. Skänningestoden var "jättelik" och av trä. Roland var en av Karl den
stores paladiner, "substitut för Karl som den rättvise lagstiftaren och doma
ren, en folklig normkälla för i senmedeltiden, i flera av Nordeuropas han
delsstäder manifesterad i en trä- eller stenstaty, symbol för stadsrätten och
andra rätter" (Granlund 1969, sp. 359). Även annan mera lokal symbolik
fanns i andra Rolandsstoder. Under 1400-talet fanns på den östra sidan av
Östersjön, i Riga, en liknande Rolandsstod (ibid.).
Tyskarna, som bosatte sig i större eller mindre kolonier i de svenska stä
derna, har ansetts ha levt tämligen isolerade från den inhemska befolk
ningen - här finns en likhet med de fritidshusboende tyskarna i dagens
Småland, där isoleringen dock ofta kan hänföras till den spridda bebyggel
sen. I båda fallen har också språkhinder, om än inte oöverstigliga, varit en
hämmande faktor vid kontakterna.
I de svenska medeltida städerna påskyndade den tyskspråkiga befolk
ningen kyrkobyggandet och i och med detta kunde "stadskyrkan" bli ge
mensam för bägge befolkningsgrupperna, även om man inte direkt umgicks
på kyrkbacken.
Den mest utpräglade stadskärnan i dåtidens Sverige var säkert den i
Stockholm, som med centrum kring Stortorget blev en "tysk" stad både till
utseende och befolkning (Schück har t.ex. jämfört och pekat på likheterna
mellan kartbilderna för Stockholm och Lübeck). Även i fråga om de svenska
inlandsstädernas äldsta stadsplaneelement har forskningen pekat på tyska
förebilder: se t.ex. Sven T. Kjellbergs uppsats "Skänninge Marknadsgata".
Här visas att marknadsgatornas utveckling i Sverige har stora likheter med
utvecklingen i Tyskland (t.ex. Minden i Westfalen). Denna marknadsgatans
princip, att upprada salubodar efter båda sidor av en väg till en Strassenmarkt, har även sekundärt spritts till svensk allmoges marknadsplatser
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(Kjellberg 1923, s. VI).
Statsmakterna var väl medvetna om denna tyska expansion i vårt land
och agerade med olika strategier för att kontrollera utvecklingen. En av de
mest kända är Birger Jarls klausul om att liibeckare som flyttade till Sverige
skulle komma under svensk rätt och kallas svenskar. Genom detta ville man
primärt stävja etniska och ekonomiska motsättningar mellan städernas be
folkningsskikt.
En tysk påverkan kan också tydligt ses i namnskicket både vad gäller per
sonnamn, familjenamn och tillnamn.
En rad exempel på kulturell påverkan har kunnat påvisas, t.ex. inom de
agrara näringarna, som långt fram i tiden även präglade stadskulturen (rus
in urbe). Därtill förmedlade tyska furstar höviska och ridderliga seder, vilka
inledningsvis kopierades av Nordens ledande stormän, för att sedan som
"gesunkenes Kulturgut" nå en vidare spridning. Många tyska hantverkare
kom tidigt till Sverige och bosatte sig i städerna, där de omedelbart fann
utvecklingsbara nischer, vilket i sin tur betydde en generell kvalitetshöjning
av vår hantverksproduktion. Då som nu visade sig de invandrade tyskarna
vara effektiva och skickliga inom sina verksamhetsfält. De har också då som
nu setts som ekonomiskt starka. Tyskt kapital och tyskt yrkeskunnande har
också framställts som en förutsättning för den expanderande gruvdriften i
Mellansverige. Genom denna fick vi bl.a. in tyska bergsmanssläkter och man
kan här tänka på folkledaren Engelbrekt som från tid till annan uppmärk
sammats och hyllats som en av våra stora nationalsymboler. "Vissa gamla
hjältar visade sig även möjliga för återbruk i det moderna samhället. Engel
brekt upplevde en högkonjunktur under 1930-talet. Denne tyske köpman
blev till en symbol för tidiga demokratiska ambitioner, som man till och med
kunde resa en staty över ..." (Löfgren 1993, s. 55). Ovannämnda utveckling
betydde att Sverige på ett nytt sätt integrerades i tyskarnas handelskontak
ter även inom andra fält. Detta i sin tur gjorde Stockholm till ett nordligt
centrum med ett stort uppland och en stapelstad för såväl Mälardalen som
Norrland.
Även Stockholms omland var i fråga om smak och mode vidsträckt, vilket
Gösta Selling visat i uppsatsen "Hur långt räcker Stockholm?" (SKB, bd 5,
1935). Han ger konkreta exempel på hur stockholmska drag inom herr
gårdskulturen spritts ut över landet, men framhåller dessutom att man i
huvudstaden varit avhängig av impulser utifrån: "Att huvudstaden i sin tur
aldrig varit en självständigt strålande sol i den europeiska modevärlden,
utan blivit delaktig av de internationella stilarna, bl.a. i ganska hög grad
genom import av utländska hantverkare, är en annan sak, alltför känd att
här orda om" (s. 172).
Tyskarna i de svenska städerna fick emellertid endast bedriva partihan
del, vilket medförde att de inte på samma sätt kom i kontakt med "mannen
på gatan" som de svenskar som sålde varor i mindre kvantiteter. De tyska
kontakterna med allmogen var ytterligare inskränka, eftersom handel för
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"gäster" på landsbygden var förenad med höga bötesbelopp. Indirekt var
det dock även för allmogen känt att man bedrev handel med Tyskland.
I vissa svenska städer skedde en tudelning mellan svenskar och tyskar i
fråga om ett antal ämbeten samt vid rådets sammansättning. Denna
"nationella" uppdelning, i strid med Birger Jarls stadgande att köpmän från
Lübeck i Sverige skulle kallas svenskar, visar att en sådan tvångsassimile
ring naturligtvis inte fungerade. I realiteten visar den också att man sökte
stävja det tyska inflytandet, som utan hälftendelning i vissa fall, såsom i
Stockholm och kanske också i Kalmar, skulle kunnat bli totalt. Adolf Schiick
kallar detta ett "minoritetsskydd" för Stockholms svenska befolkning.
Magnus Erikssons allmänna stadslag från ca 1347, till stora delar gällande
fram till 1736, fastslog en uppdelningsprincip för såväl borgmästare som
rådsmän, där nationalitet på fädernet, ehuru icke utan undantag i praxis,
var utslagsgivande. Stadsskrivaren, som var vald av rådet och bl.a. förde
stadens tänkebok, skulle alltid vara svensk, men man kan konstatera att
texten exempelvis för Kalmar länge skrevs på plattyska.
Stadsskolor med undervisning i räkning och skrivning inrättades i de
medeltida svenska städerna efter tyskt mönster - i vilken utsträckning detta
överbryggade en del nationella olikheter och motsättningar är svårt att upp
skatta.
Under Mecklenburgarna, när i varje fall det tyskpräglade Stockholm
nådde sin kulmen och staden var som mest central i hansestädernas nätverk,
skedde den mest blodiga uppgörelsen någonsin mellan de bägge befolk
ningselementen. Dessa de s.k. Käppiingemorden 1389 (omdaterat av K.
Kumlien till 1392) har ingående diskuterats av historiker. Det skall alltså ha
varit fråga om en etnisk uppgörelse där tyska köpmän under namn av
"hättebröderna" avrättade ett antal av stadens svenska borgare. Så beskrivet
skall det ha varit ett försök till etnisk rensning och "en följd av det tyska
våldsregementet var att större delen av Stockholms svenska borgare nödga
des utvandra" (Schiick 1933, s. 42). År 1921 satte Adolf Jürgens in denna
händelse i ett större mönster:
Auch die schwedisch-deutsche Handelsgeschichte des Mittelalters weiss
von blutigen Streitigkeiten zu berichten, wie 1389, wo die Deutschen sich
als 'Hättebröder' in einer geheimen Gesellschaft zusammenfanden und
Stockholm mit einem blutigen Aufruhr heimsuchten. Aber auch schwedischerzeits erklärt man dies für einen Ausnahmefall in unruhigen Zeiten,
wenn auch häufiger eine Spannung zwischen den Deutschen und der
schwedischen Bürgerschaft bestand. Im allgemeinen aber herrschte bis
zum Jahre 1471, in dem die erste Periode in der Geschichte der schwe
dischen Städte abschloss, ein gutes Einvernehmen. Man legte so grosses
Gewicht darauf, dass die Hälfte der Ratsherren Deutsche waren, dass ihr
Ersatz durch Schweden nur in gewissen Fällen erlaubt war. Kein Wunder
denn, dass Stockholm und Kalmar als Hansestädte gerechnet wurden.
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Man sah den Handel der Deutschen damals als für die Wohlfahrt des
Landes notwendig an ... Ganz anders in Norwegen ... Man suchte sie stets
herauszudrängen und behandelte sie absichtlich als Fremde ... (Jürgens
1921, s. 14 f.).
Olaus Magnus ger också en kritisk bild av det tyska inslaget bland Stock
holms borgerskap som en grund för nämnda konfrontation. Han skriver:
Bland dem befinna sig ej sällan sådana, som på grund av gäld eller någon
vanhederlig handling icke kunnat kvarstanna i sitt eget fädernesland.
Dessa pläga ofta, i samma mån som deras rikedom växer, röja sin verkliga
sinnesart, den fattigdomen tillförene hållit fördold, och mot sitt nya fä
dernesland, där de med sådan välvilja och gästvänlighet blifvit mottagna,
uppgöra de fördärfligaste anslag. I Synnerhet är detta fallet, när de erhålla
en furste, under hvilken de anse sig fritt kunna göra allt hvad dem lyster
... " (9:35).
Att Olaus Magnus var negativ till denna tyska expansion framgår på olika
ställen i hans framställning, t.ex. när han utreder "onda andeväsen": "De
som äro besatta at orena andar tala med allahanda tungomål, och att de
merendels med det skorrande ljud som tillhör högtyska språket ... nämna
folk med namn, ehuru med oredigt uttal" (9:35).
Att Käppiingemorden står som symbol för ytterst negativa känslor inför
tyskarnas "kolonisation" av huvudstaden kan starkt understrykas och be
rättelsen är egentligen mera intressant om det hela aldrig ägt rum. K. Kumlien har menat (1947) a tt berättelsen är en agitationsskrift mot en inträffad
kupp, där vitaliebröderna tog makten i Stockholm.
En smädedikt mot kung Albrecht kan stå som en annan symbol för nega
tiva tongångar i allmänhet mot tyskarna under 1300-talet. Dikten talar om
näriga tyska lyckoriddare, delvis av skäligen tvivelaktig härkomst, som
"uppfyllde både skog och mark". Dessa hertigar och grevar tog girigt för sig
av allmogens förråd och förde med sig både mat, silver och kläder. Denna
tradition, men i ny skepnad, har vi mött spår av under senare årtionden, då
det inte gällt tyska ädlingar utan turister; budskapet är dock detsamma.
Under 1400-talet dominerade tyskarna inte längre i inlandets städer efter
som de avflyttat eller blivit assimilerade. Städerna hade inte heller utsatts
för någon större kompletterande inflyttning. I de stora kuststäderna Stock
holm, Åbo, Kalmar och Lödöse fortsatte emellertid dominansen och tys
karna förblev en maktfaktor. Denna dominans minskade starkt efter Brunkeberg 1471, då stadslagens stadganden om tidigare nämnd tudelning upp
hörde. Stockholms blodbad har ansetts vara början till en ny tid för tysk
hegemoni, vilken sedan fluktuerat i varje fall till slutet av stormaktstiden.
Brunkebergsåsen var 1471 platsen för det avgörande slaget mellan Kris
tian I o ch Sten Sture d.ä. Det blev ett svidande nederlag för danskarna och
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det svenska unionspartiet. Ett spirande nationalmedvetande fick ny näring
genom segern, vilket även fick konsekvenser för det tyska inflytandet i Sve
rige. En ödets ironi därvid var att Sten Sture uppdrog åt nordtysken Bernt
Notke att göra träskulpturen "Sankt Göran och draken", som fick en stark
symbolisk laddning för denna tidiga "svenskhet".
Vad blev då resultatet av segern vid Brunkeberg? En kort tid efter denna
händelse vidtog radikala förändringar av styrelsen i de svenska städerna.
Sten Sture och rådet upphävde bestämmelsen, att städernas myndigheter
till hälften skulle bestå av tyskar. I fortsättningen skulle ingen utländsk
man få bli borgmästare eller rådman, och inte heller inneha något annat
stadsämbete. Ändringen kan ses som en repressalieåtgärd mot de tyska
städerna därför att de med sin handlesblockad hade stött Kristians aktion.
Men den måste också betraktas som ett utslag av den nationella känsla,
som följde på segern och som Sten Sture inte försummade att utnyttja i sin
propaganda (Rosén 1966, s. 273).
Detta betydde dock inte att det tyska inflytandet på andra plan i det
svenska samhället var helt slut; Sten Sture var mån om goda förbindelser
med Hansan, med vilken han 1490 slöt vänskapsförbund.

Hansan
Inom tidigare etnologisk forskning har man sett die Hanse som en gigantisk
kulturförmedlare under medeltiden. Detta merkantila och politiska förbund
mellan tyska köpmän och städer i Nord- och Östersjöområdet har gällt som
förklaring till de mest skilda kulturlån i Norden under denna epok. Källorna
tillåter emellertid så gott som aldrig att man beskriver innovationsförloppen
mera ingående.
I sitt digra arbete Hemslöjd ger Anna-Maja Nylén en sammanfattande
historisk bakgrund till slöjdens komplicerade nätverk av förbindelsetrådar i
en djup historisk belysning. Det som sägs om medeltiden kan ses som en
sammanfattning (ehuru kanske väl förenklad) av hela den dåtida handeln:
Under medeltiden monopoliserades handeln på Norden av den mäktiga
handelsorganisationen Hansan, som köpte upp sill, torrfisk, pälsskinn,
oxar och hästar och sålde först och främst salt och kläde jämte massvis av
andra kramvaror. Genom sina båda nordligaste replipunkter Visby och
Bergen inneslöts hela den Skandinaviska halvön i den hanseatiska makts
fären ända till 1530, då Gustav Vasa började frigöra landet från dess mo
nopol. Handeln med Nordtyskland, Holland och Flandern blev därför
inte mindre. Ett intensivt inflöde av varor fortsatte och - kanske ännu
viktigare - en invandring ägde rum av hantverkare och handelsmän, som
medförde redskap, metoder och verkstadstraditioner (1968, s. 97 f.).
Man kan karakterisera den tyska Hansan som en lös förening av städer
och något av en gemensam idéöverbyggnad för dess invånare. Hansan med
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omdiskuterad juridisk ställning fungerade alltså som en gigantisk transnationell handelsmakt i Lübeck från begynnelsen 1159.
Inledningsvis har man talat om en "Kaufmanns-Hanse" som vid 1300-talets mitt övergick till en "Städte-Hanse". Det blev så småningom mindre
relevant att efter medeltiden fortsätta att se våra kontakter söderut med
hanseatiska termer, så Hansan gick en mycket långsam död till mötes. Man
har här pekat på att ett tryck söderifrån (t.ex. från Nürnberg) och från syd
tyska köpmän på sikt bidrog till Hansans upplösning. Den sista Hansadagen
inträffade så sent som 1669. Som förvaltare av delar av "kvarlåtenskapen"
blev bl.a. Lübeck, Hamburg och Bremen.
Vi har talat om mötet mellan svensk och tysk kultur under en tid som lig
ger långt före nationalistiska doktriner och då sociala skillnader var långt
svårare att överbrygga än språk- och mentalitetsskillnader. I detta samman
hang är det relevant att fråga sig om det fanns en Hansakultur som var mer
sammanhållande än nationsskiljande inom städernas nätverk. Denna har
inget att göra med om städerna verkligen formellt ingick i förbundet, utan
mer en fråga om ett gemensamt värdesystem omfattande alla borgare. His
torikern Schildhauer i Greifswald har ansett att termen inte bör användas,
men som övergripande analytiskt begrepp kan det säkert ha en etnologisk
användning - dock med beaktande av att det knapphändiga medeltida
källmaterialet och karaktären av befintligt källmaterial kan göra det svårt att
empiriskt testa det.
Skall man söka ringa in ett sådant kulturbegrepp kan devisen att
"Stadtluft macht frei" utgöra en startpunkt. Detta är ett begrepp som står
som symbol för ett självmedvetet borgerskap i en miljö som var starkt socialt
skiktat. Köpmännen var där den mest mobila och mest fria samhällsgrup
pen. Skillnaden till t.ex. krämare och hökare var stor - de förra hade ofta
tysk bakgrund eller var starkt påverkade av det tyska, de senare var i hu
vudsak svenskar (jfr o van). Skillnaderna gentmot hantverkare kan ses efter
en glidande skala p.g.a. skiktningen mellan och inom de olika hantverkargrupperna. Ett betydande skikt var också de med stadens lägsta status (här
kan nämnas "arbeidesfolket", men även de som levde på allmosor samt
bödeln och grupper av kriminella). Dessutom måste vi räkna med ett bety
dande antal människor knutna till kyrkan.
Även om språkliga skillnader var ett hinder för kommunikation i denna
miljö har detta även en positiv sida, av Johannes Schildhauer beskrivet på
följande sätt: "In den nordischen Ländern, in Schweden, Norwegen und
Dänemark, war die mittelniederdeutsche Sprache ebenfalls uberregionales
und internationales Kommunikationsmittel, zugleich gingen auch hier Ele
mente der einen in die andere Sprache über und sorgten für gegenseitige
Bereicherung" (1984, s. 219).
Lena Moberg har utvecklat detta. 1200-talets invandrare från Westfalen
och Rhenlandet, som via Lübeck kom till Sverige, talade lågtyska dialekter
och hade medellågtyskan som skriftspråk. Här betydde denna invandring i
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överläge alltså att tyskan blev mönsterbildande för oss och genomsyrade
vårt dåtida språk. Fornsvenskan och medellågtyskan stod dock redan tidi
gare mycket nära varandra. "Många gånger var det alltså fullt möjligt att
kommunicera med varandra över språkgränserna utan att ha några djupare
kunskaper i det andra språket" (Moberg 1994, s. 43). Det tongivande sociala
skiktet var dock t.ex. i Stockholm tvåspråkigt (ibid. s. 44). Astrid Stedje har
med många exempel visat på Hansatidens stora inflytande på svenskan, och
hon ger även en forskningsbakgrund. Mycket har gjorts i ämnet men särskilt
i fråga om mekanismerna bakom denna påverkan och integrationsprocessen
återstår mycket att göra (Stedje 1994, passim).
Som ideal skulle man alltså kunna säga att denna Hansakultur präglades
av affärssinne, flit, praktiskt handalag och starka representationsanspråk,
samt ett helt annat statustänkande än det som fanns på landsbygden kring
hur man byggde och bodde. Dessutom fanns en innovationsbesatthet under
ett konsumtionsideal. Som etnolog ser jag begreppet Hansakultur som ett
ideal över olika subkulturer som i sin tur genom den täta stadsmiljön gick in
i varandra rumsligt och som präglade tankesätt, överlevnadsstrategier i
stort, matvanor osv. mot en likriktning i vardagen. Det vore här lätt att hän
visa till Bourdieus kulturbegrepp eftersom Hansakulturen är mest synlig
inom städernas "finkultur", men begreppet Hansakultur är mera omfattande,
den finns som ett band mellan alla invånarna och inte bara som en kvalitet
inom en hegemonisk del. Det sagda måste anses ha generell giltighet i dessa
städer med intensiv kontakt med varandra, även om de kulturellt inte var en
helt integrerad enhet (man har t.ex. brukat dela upp städerna i aktiva och
passiva medlemmar).
Ekonomi och politik står inte i centrum för denna framställning mer än
som ramverk, och även dessa begrepp kan kläs i kulturella termer. Kultur är
inte i första hand världskonstens yttringar som konstnärliga skapelser (t.ex. i
form av kyrkornas altarskåp) utan symboler som kan säga något om tillva
ron bortom det materiella. Den genom nämnda kultur skapade specifika
sociala miljö mottog en expanderande tysk kultur synligt och osynligt och
resultatet kunde bli att den påverkade ytterst marginellt, kom att leva vid
sidan om en inhemsk kultur, eller tog över helt som en kolonisationskultur.
I sistnämnda fall räckte det inte med idéöverföringar och föremålsimport
utan förutsatte betydande personöverflyttningar med karaktär av kolonisa
tion i överläge. Hansakulturen var dock inte något som kunde överbrygga
sociala motsättningar i Sverige utan det var i stället så att den skärpte eller
t.o.m. skapade motsättningar både mellan centrum och periferi och mellan
människor lokalt. Därvid har tyskarna redan under medeltiden setts som
brutala och kalla. Olaus Magnus uttalar sig t.ex. om Konung Kristoffers af
Bayern samvetslösa förfarande som "dyrtidskonung". Enligt denna källa
"aktade och värderade" han "sina hästar och hundar högre än alla sina
trogna undersåtar" (OM 9:44). A ndemeningen är att folket under hungers
nöden berövades sin föda för att man skulle föda kungens djur - dvs. djur
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var viktigare än svenska undersåtar.
Ett begrepp som har lika många dimensioner som Hansakulturen är han
sekonsten - om man nu kan tala om en sådan. Detta diskuterar Jan von
Bonsdorff när han med hänvisning till Nikolaus Zaske pekar på att hanseköpmännens inställning till konst var stadsborgerlig och jordnära och att
den sågs som ett handelsobjekt (1990, s. 48). Konsten kunde därvid även
tjäna politiska intressen. I konsten återspeglas vidare handelsmännens
självmedvetande men också deras kollektiva samhällsmedvetande. Om vi
under begreppet Hansakultur inberäknar både tankar och föremål, vilket är
det naturliga, bör även hansekonsten inbegripas i detta. Sedan detta avsnitt
skrivits har den digra boken Nahrung und Tischkultur im Hanseraum med
Günter Wiegelmann och Ruth-E. Mohrmann som utgivare kommit av
trycket. Wiegelmann skriver sammanfattande ur ett etnologiskt perspektiv:
Die kulturelle Bedeutung der Hanse wurde schon mehrfach erörtert, al
lerdings ging es dabei vor allem um 'Hansekunst' - vom Kunsthandwerk
bis zum Kirchenbau - und um die Ausbreitung der niederdeutschen
Sprache. Dagegen gibt es über die Umgestaltung der Alltags- und Fest
kultur in Stadt und Land in Jener Zeit erstaunlich wenig, nur sporadische
Ansätze aus den letzten Jahrzehnten (1996, s. 1).
Därefter beskriver Wiegelmann huvudlinjerna för det forskningsprogram
som bokens tema är en del av. Följande frågeställningar är centrala: "In wel
chem Masse wurde das Profil der alltäglichen Lebensordnung und des fest
lichen Geschehens in den Städten der Hanse, in deren agrarischen Umland
sowie in den vom Hansehandel berührten Regionen neu gestaltet? In welche
Richtungen gingen damals die Tendenzen?" (ibid.). I föreliggande arbete
berörs kortfattat några av dessa frågeställningar, och här har vi centrala
frågor för den framtida historiskt inriktade etnologiska matforskningen i
Sverige, som likaledes måste förses med ett övergripande program.
Vi skall här beröra en källa som tydligt visar att Hansatiden strukturellt
även präglades av konkurrens, konflikter, privilegier m.m., nämligen Erik
skrönikan.
Denna krönika, som skildrar Sveriges historia fram till 1319, har förebil
der i tysk kröniketradition, "något som i och för sig är naturligt med hänsyn
till den samtidiga tyska infiltrationen i Sverige, bl.a. markerad av ett starkt
inslag av tyskar både i kung Birger Magnussons och i hertigarna Eriks och
Valdemars hov" (Rosén 1959, sp. 29). I denna källa talas "inte så sällan och
ofta med kritik om tyskar" (Kumlien 1975, sp. 134). Att rada upp medeltida
negativa uttalanden om tyskarna i Sverige ger naturligtvis en falsk historisk
bild, men när man är ute efter att fånga in tidiga stereotyper om tyskarna
kan arbetssättet motiveras. De negativa schabloner om tyskarna som har
medeltida rötter, och som i många fall kvarlevt fram till vår egen, tid är att
tyskarna
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Håller sig för sig själva.
Tar arbete från svenskarna.
Inte bryr sig om lagar.
Skrävlar (jfr "garp").
Är krigiska.
Tar makten.
Är lycksökare.
Är "frossande".
Tillskansar sig "saker" och förmåner.

Tyskt inflytande i några medeltida städer
Etnologen Sven B. Ek gjorde under sent 1950-tal en historisk-antropologisk
studie av det medeltida gutasamhället, men "under trycket av de legitime
rade medeltidshistorikernas samlade tyngd förblev den i skrivbordslådan"
(Ek 1980 s. 80). Vi kan med författaren fråga oss vad som hänt om den publi
cerats. Hade diskussionerna om relationerna i detta samhälle blivit mer
mångvetenskapliga och kanske mer kommit att präglas av innehållet i rela
tionerna? Ett uttalat symbolperspektiv på bl.a. de tyska inslagen i Visby
stadsbild från privathus till de tyska köpmännens Mariakyrka kunde också
idag hört till forskningsfronten. Ett viktigt etnologiskt forskningsområde
vore också hur den gotländska-tyska handeln på Ryssland med tolknings
bara närbilder återspeglade sig på hemmaplan. Här finns en omfattande
historisk och kulturhistorisk forskning att knyta an till. När det gäller synte
ser av det historiska ramverket vill jag hänvisa till Åke G. Sjöbergs artikel
"Visby: Historia" i Nationalencyklopedin, 19, och Hugo Yrwing: "Gotland" i
Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid, XXI, från 1977.
Tidigare har rått skilda uppfattningar om hur balanserad den svensk-tyska
befolkningen var i medeltidens Visby. Under senare år har bilden reviderats,
t.ex. av Gunnar Svahnström, som pekar på att flertalet tyska köpmän var
gäster från vår till höst, ungefär som dagens sommargotlänningar, medan
majoriteten av Visbys bofasta befolkning var infödda gotlänningar. "Den
tyska invandringen tycks ha kulminerat under första hälften av 1200-talet.
Det finns tecken som tyder på att den blev alltför stor" (1984, s. 42 ff.). Som
stöd för detta pekar författaren på att 200 Visbyköpmän av tysk härkomst år
1230 flyttar till Reval. Mot 1200-talets slut, med en ökning under 1300-talet,
återflyttade många tyska familjer till sitt gamla hemland. Återigen slås fast
att "Gotlänningarna har säkert alltid varit numerärt överlägsna, men utåt
framstod Visby som en tysk stad". När Visby ingått som medlem i Hansaförbundet 1356 blev staden - åtminstone utåt - alltmer tyskpräglad: språket
man hörde i staden var tyska, smaken var tysk, koggen stod som en symbol
för de framgångsrika tyskarna osv. I detta samhälle borde det alltså funnits
anledning till motsättningar mellan tyskar och gotlänningar, men källmate
rialet tiger om detta. "Tvärtom kan man skönja en allt starkare integration
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mellan de två grupperna beroende på en klar uppfattning om att bådas in
tressen bäst gagnades av ett gemensamt agerande i politiska och ekono
miska frågor" (Svahnström 1984, s. 42 ff.).
I Det medeltida gutniska borgerskapet utvecklar Dick Wase dessa tankar och
menar att relationerna mellan Visbygotlänningarna och de från 1200-talets
början inflyttade tyskarna var goda: "Om det vittnar i hög grad den
'förtyskning' av det gutniska borgerskapet... och de många äktenskap 'över
nationsgränserna' som har ingåtts" (Wase 1990, s. 290). "Andra tecken på de
goda relationerna är kompanjonskap i handel ..." (ibid. s. 291). Helt oemot
sagda bör dock inte dessa uttalanden stå. Tyskarna som en annan typ av
köpmän än de inhemska, och än mer av en annan klass än de underliggande
samhällsskikten, måste även ha varit föremål för såväl avund som fruktan
och beundran. Också här var tyskarna i överläge genom bättre utbildning,
bättre språkkunskaper, bättre organisationsförmåga och större finansiella
resurser. Deras koggar i förhållande till nordbornas knarrar borde varit
symboliskt jämförbara med västtyskens Mercedes ställd mot Trabanten i öst.
Den inhemska befolkningen borde alltså ha varit präglad av underlägsen
hetskänslor som inte kunde kompenseras varken kulturellt, politiskt eller
ekonomiskt, men väl i form av humor och förlöjligande. Men detta sätter
aldrig spår i officiella källor. Man kan också fråga sig om inte en kompen
satorisk, gotländsk kultur hade möjlighet att växa sig stark i gotlänningarnas
nätverk, på ungefär samma sätt som gotlandsdrickan på dagens turistö.
Man kan här tänka på nedärvda kunskaper, topografiska kunskaper och
folklig sedvanerätt. Att man under medeltiden gjorde stark åtskillnad mel
lan befolkningen inom ett visst landskap och de som kom längre ifrån visas
t.ex. av bötesbeloppen i Äldre Västgötalagen från 1200-talet.
Förutom i Visby fanns tyska köpmän tidigt i bl.a. Kalmar. Det har t.o.m.
ansetts att Kalmar som stad grundades av tyskar. "På det svenska fastlandet
torde Kalmar ha varit den första stad, som mottog tyska invandrare"
(Carlsson 1981, s. 9). Olaus Magnus har en intressant egen tolkning av nam
net Kalmar i anslutning till tyskarnas handelsfärder. Den har "af de sjöfa
rande, hvilka från Tyskland pläga färdas till Norden, fått namnet Kalmar, af
den anledningen att de i dess närhet utmed en lång sträcka af kusten finna
hafvet och luften kallare än i sitt hemland, Tyskland, hvarifrån de äro
komna" (OM 9:21). I själva verket kommer namnet Kalmar av kalmar
'stenhopar' (i farvattnet utanför kuststaden).
Den tyska medeltida invandringens glanstid i vårt land inföll under peri
oden 1250-1400. Kalmar som stad hade alltså tidigare grundats av tyskar
och det tyska inslaget i medeltidens Kalmar var också påfallande, men vid
mitten av 1400-talet kom det svenska inslaget att öka. Det har tidigare
nämnts att slaget vid Brunkeberg 1471 satte punkt för det starka tyska in
flytandet i medeltidens Sverige.
Inflyttade tyska köpmän gav alltså under medeltiden Kalmar mycket av
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dess betydelse som handelsplats. Hävdatecknaren P. Berggren skriver 1917
följande om det tyska inslaget:
Det tyska elementet bland borgerskapet var under medeltiden mycket
starkt och vissa tider förhärskande, ehuru tyskarna ej i Kalmar begagnade
sitt öfvertag på samma tyranniska sätt som i Stockholm. Emellertid finner
man i det tyska elementets styrka förklaring till den omständigheten, att
Kalmars borgerskap så lätt fann sig i att lyda tyskt välde och sedan ofta
ställde sig på unionspartiets sida mot det fosterländska partiet.
Dessa rader med en stark kritisk underton ger en tydlig bild av en tysk im
migration i överläge och en foglig inhemsk stadsbefolkning. När det gäller
unionspartiets förankring i staden märks också det starka symbolvärde som
Erik av Pommerns kröning i Kalmar 1397 hade. Nämnda förhållande gjorde
också att Engelbrekt av borgerskapet nekades tillträde till Kalmar 1436.
Kalmar stads tänkebok, en samling protokoll över testamenten, köp, by
ten m.m., som förvaras i Uppsala universitetsbibliotek, är vår äldsta tänke
bok. Den är till en början av stadsskrivaren försedd med plattysk text. Tänkeboken har bl.a. använts av Volmar Sylvander för att skildra det medeltida
Kalmars samhällsförhållanden. Den visar även på Kalmars starka band med
nordtyska städer: Stralsund, Anklam, Schwerin, Wismar, Lübeck, samt plat
ser på ön Femern. Borgarna hade alltså ekonomiska intressen på båda sidor
av Östersjön. Den tyska nischen i Kalmar skall därvid ses som en del i ett
större nordeuropeiskt ekonomiskt och socialt nätverk med paralleller i bl.a.
Stockholm.
Ar 1997 firas Kalmarunionens 600-årsjubileum. Det var den 20 juli 1397
som den inom forskningen omstridda unionsakten uppsattes i Kalmar. Den
17 juni samma år hade Erik av Pommern i staden under närvaro av ett stort
antal biskopar krönts till kung för det förenade Norden.
Målet med jubileet är att "Kalmar ska stå i centrum för Nordens och öster
sjöområdets intresse" (Information från Unionskansliet, Kalmar kommun).
Mottot för jubileet är "Kalmar - Nordens huvudstad 1997". Ett av jubile
umsårets huvudteman är "Kulturturism runt Östersjön". Man kan förmoda
att detta i hög grad kommer att uppmärksammas i Tyskland.
En av de frågor som ständigt kommer upp när Kalmars medeltid fokuse
ras är relationerna till Hansan. Historiker har gång på gång framhållit att
staden inte var medlem av Hansan, men redan 1865 betonade hävdateckna
ren Volmar Sylvander att "Kalmar intogs till medlem i Hanseförbundet" och
hänvisar till en urkund ur Lübecks rådhusarkiv. Han drar därav följande
slutsats: "Staden inbegreps sålunda bland de samhällen, som räknades till
Hansans tredje och yngsta förbundsafdelning, men ingick häri såsom fullberättigad och sjelfständig medlem" (11:2,1865, s. 65).
Denna diskussion har dock ingen betydelse när det gäller de intensiva
kontakter staden hade inom den hanseatiska handelns nätverk. Detta be
tydde inte bara att det tyska inflytandet i Kalmar var stort, utan också att
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kalmarbor återfinns som rådsherrar och borgare i Riga, Reval och Greifs
wald (ibid. s. 70).
Kalmars äldsta rådhus uppfördes under stadens hanseatiska tid och var
dess medelpunkt vid torget samt symbol för samhällets makt och värdighet.
Ett synligt bevis på det tyska inflytandet var den sentens som stod över in
gången till detta ståtliga gamla rådhus: Heimlicher Neid, eigner nutz, junger
rath, Troja, Rom, und anderer Städte verstöret hat (Sylvander 11:3, 1865, s.
293 f.). Här varnar man alltså på plattyska för avund, egennytta och oprö
vade unga karriärmän i stadens råd, vilket skulle kunna tolkas som fram
trädande ideal inom stadens tyska borgerskap.
Även byggnaden i övrigt var uppförd efter tyskt mönster och hade bl.a. i
bottenvåningen en rådhuskällare med utskänkning. Mitt på taket fanns ett
högt torn med urverk och en spira av hopslingrade delfiner i sten. Utanför
rådhuset på torget fanns en staty i form av en naken kvinna och en svan som
tolkats som symbol för den hanseatiska handeln och sjöfarten. Detta hus
brann ner år 1611.
Även stadsbyggandet i övrigt i var inspirerat från kontinenten; nämnas bör
att Kalmar var försedd med en ringmur, på samma sätt som Stockholm och
Visby. När det gäller ideal för stadsbyggnadskonsten i såväl Kalmar som
Stockholm och även rikets övriga städer gällde det kontinentala mönstret
med gavelhus i sten eller korsvirke. Myndigheternas positiva syn på att
omsätta dessa tyska förebilder i Kalmar möttes dock, med tanke på bl.a.
kostnaderna, av opposition bland borgerskapet, men resultatet blev likväl en
rad borgarhus i sten på Kvarnholmen, förutom alla officiella byggnader. Vi
har här ett viktigt exempel på det etnologiska forskningsområdet centraldi
rigering - praxis där statustänkande säkert spelade en stor roll.
I sin avhandling Skrå, stad och stat behandlar Dag Lindström Stockholm,
Malmö och Bergen 1350-1622, tre städer som ingick i det handelsområde
som dominerades av Hansan. Vi skall här något uppehålla oss vid tyskarna i
Bergen med "Tyskebryggen" som symbol för det tyska inflytandet. De tyska
köpmännen och hantverkarna (där skomakarna var den största gruppen)
kom att bilda en självständig koloni, oavhängig av det bergenske borgerska
pet, och denna koloni kom att utvecklas till en stat i staten. Att Hansaköpmännen kom att få ett så starkt grepp över handeln på Bergen under lång tid
har enligt äldre forskning bl.a. berott på skeppsteknisk överlägsenhet hos
tyskarna och ett "förödande" norskt beroende av spannmålsimport.
(Lindström 1991, s. 62). Mot detta ställer Lindström senare forskning som
framhållit tysk organisatorisk överlägsenhet och finansiella tillgångar (ibid.).
Tyska hantverkare fanns i Bergen redan omkring år 1300 och de kom se
nare att organisera sig i skrån. Detta blev en öppen konflikthärd då frågan
kom att gälla om dessa hantverkare skulle lyda under norsk stadsstyrelse
och den norska kungen eller inte (Lindström 1991, s. 120). När dessa tyska
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skrån upplöstes mot slutet av 1500-talet pekade man från tyskt håll på att
det rådde stor oordning inom hantverket (ibid. s. 185); detta framhålls i en
samtida tysk allegorisk skrift som kan sägas återspegla en mentalitetskon
flikt.
Om nämnda förhållanden i senmedeltidens Bergen finns en omfattande
litteratur från både tyskt och skandinaviskt håll och från skilda tider. I Norveg 1968 har Sigurd Grieg ingående behandlat "Norske og tyske håndverkere i Bergen omkring år 1500". Han ger en inträngande bild av staden och
dess invånare. Det var "daglige stridigheter om eiendomsforhold, handel og
vandel mellom nordmenn og tyskere. Ikke minst var de håndverkere som
ikke var medlemmer av 'de fif amten', de fem tyske laug, gjenstand for over
fall og forfölgelse enten de var nordmenn eller tyskere" (s. 145). Grieg refe
rerar forskarnas olika syn på dessa tyskar, såväl som deras förmenta skick
lighet samt råhet och våldstendenser, då han sammanfattande pekar på att
medeltiden var en tid som i mångt och mycket var väsensskild från vår egen
tid (s. 164).
Om man jämför denna bild med förhållandet i Stockholm är skillnaden
stor. Medan "garparna" i Bergen inte fick gifta sig och de tyska köpmännen
hade starka handelsrestriktioner, integrerades deras landsmän i Stockholm,
där de snabbt fick inflytande inom stadens ledande funktioner. Denna poli
tik att göra goda svenska borgare av tyskarna hade inga paralleller i Bergen:
"Den norske derimot mislyktes helt. Ved sin interneringspolitikk skapte
kongene en stat i staten, som gjennom lange tider truet hele nasjonens ökonomiske existens" (Grieg 1968, s. 165).

DET TYSKA INFLYTANDET UNDER 1500-, 1600- OCH
1700-TALET
Tidigare forskning har framhållit att Sverige under 1500-talet på det hela
taget var en autarki och endast saltet var en importvara som större delen av
befolkningen hade verkligt behov av. Lyxartiklar från t.ex. Tyskland berörde
blott "ståndspersoner". Det svenska kulturlivet under seklet bestod av en
kontinental "import av renässansen", ofta i en provinsiell tappning, om vi
undantar kungligheternas boningar och livsföring. Gustav Vasa var till det
yttre präglad bl.a. av det tyska modet, t.ex. att till fest bära en pärlkrans på
huvudet. Han införskaffade också personliga rustningar från Augsburg
(Steneberg 1941, s. 140 ff.).
Under vasatiden fortsatte det markanta tyska inslaget i bl.a. Kalmar.
Mattias Tydén har t.ex. pekat på ett brev från Gustav Vasa till fogden i Kal
mar med maning om vaksamhet "besynnerliga efter ther bo månge tyske
borgare i staden" (Svanberg, Tydén 1992).
Redan från början hade Gustav Vasa en tysk skrivare i sitt kansli för att
klara brevväxlingen med tyska furstar och städer. På 1830-talet sände man
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svenskar över Östersjön "för att i Tyskland söka dugligt folk att tjäna Gustav
Vasa på olika områden". Efter kungens giftermål med den tyska furstinnan
anställdes tyska ädlingar vid hovet och t.o.m. tysk kökspersonal hämtades
hit (Upmark 1912, s. 17 ff.).
Ar 1538 blir Konrad von Pyhy kansler och han organiserar efter tyska fö
rebilder olika ämbetsverk och kollegier i kategorier. Stora skaror tyskar
kommer nu till huvudstaden och hovet blir helt förtyskat. Detta gigantiska
"förtyskningsförsök" misslyckas emellertid efter några år, även om alla spår
inte utraderades. Upmark skriver:
Under perioden 1538-43 gjordes av de inkallade tyskarna försök att efter
utländska mönster bestämma dylika gränser (mellan hovet och stats
tjänstemän) genom införande av ämbeten med titlar och bestämda verk
samhetsområden. Försöken i denna riktning överensstämde emellertid
varken med gamla svenska sedvänjor eller med konungens lynne. Under
de sista årtiondena av Gustav Vasas regering rådde därför i det stora hela
samma förhållanden som före tyskarnas hitkomst, även om deras organi
sationsförsök lämnade spår efter sig ej blott i bibehållna titlar utan även i
verkliga institutioner (ibid. s. 8).
I det politiska livet kring Gustav Vasa kom alltså inflyttade tyskar att
spela en betydande roll och genom reformationen knöts Sverige alltmer till
norra Tyskland. Tyska knektar var i majoritet när Dackeupproret slogs ned
och byggmästarna till våra 1500-talsslott var ofta tyskar. Stockholms blod
bad 1520 hade betytt en renässans för den tillbakaträngda tyskheten i hu
vudstaden, och om vi går fram ett halvsekel utgjordes den tyska försam
lingen i Stockholm av ca 150 familjer. Som församlingskyrka användes det
medeltida Sankta Gertrudsgillets hus som i slutet av seklet uppläts för både
den tyska och finska församlingen i Stockholm.
Mot slutet av århundradet upplever det tyska Stockholm en ny renässans.
Med stor sannolikhet kan man påstå att etniska slitningar hela tiden fanns i
huvudstaden även om detta inte framgår av källorna. Nils Ahnlund har
pekat på följande satiriska rim som var i omlopp före 1617: "I Tyskland giör
en Tysk af et ägg fyra rätter: när han kommer hijt blifver han aldrig mätter"
(Ahnlund 1929, s. 25). Detta är bara ett av otaliga exempel på att tyskarna
genom tiderna setts som en grupp som tar för sig och på olika sätt roffar åt
sig till förfång för svenskarna. Tysk kultur, som i dag på ett påtagligt sätt
förknippas med D-Mark, hade samma förtecken under hanseatisk tid. Detta
kan vi även se om vi går ned på individnivå. Från 1560-talet härstammar ett
brev i danska riksarkivet från en småländsk student i Rostock, Per Johans
son, som skriver till sin mor Margareta Håkansdotter. Bror Olsson har pub
licerat det i sin helhet (1952, s. 62 ff.). Den närbild vi får i brevet gäller också
svenskens möte med det tyska: "Det går, kära moder, intet så till här som i
Sverige, vill man hava något utav tysken, så måste man först hava handen i
taskan, får man där något ut, så får man ock väl tysken till en god vän" (s.
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63). Brevet vittnar om ett ekonomiskt nödläge i främmande land där den
brevskrivande studenten också låg efter med betalningen för årskosten hos
värden.
Den svenska gruvbrytningen i Bergslagen fr.o.m Magnus Ladulås tid är
intimt förknippad med tyska företagare och tekniker. Från Tyskland kom
också tekniken med vattendrivna hammare - en förutsättning för framställ
ningen av stångjärn (Boëthius 1941, s. 228 ff.). B. Hellner har ingående monografiskt behandlat Järnsmidet i vasatidens dekorativa konst (Stockholm 1948).
Genom dessa högt ansedda smeder fick Sverige del av ett konsthantverk av
internationell klass. "Under 1500-talet hade i synnerhet smederna vid de
kungliga slotten stort inflytande på smakbildningen, och genom att ett fler
tal hantverkare intogos från utlandet, främst Tyskland, för att användas i
konungens och kronans tjänst, var det de som svarade för nyheternas införande" (s. 33). Man kunde alltså bygga vidare på en medeltida tradition där
smidet stod högt i klass i Tyskland. Lösa ting som kistor och järnskrin var
under 1500- och 1600-talet också importgods från Tyskland (ibid. s. 196).
Svenskt 1600-talssmide fick ett uppsving tack vare dessa traditioner, även
om Tyskland då av historiska orsaker inte längre spelade samma roll:
"Medan i Tyskland 30-åriga kriget från 1620-talet medförde en kraftig ned
gång för landets konsthantverk började i Sverige den egentliga blomstringen
ungefär vid samma tid. Några nyheter av formal art kan man icke tala om,
och Ornamentiken fortsätter direkt den tyska traditionen från 1600-talets
första år" (s. 99). "Skråsmedernas gesäller i Stockholm kom 1644 från norra
Tyskland till övervägande del enligt 1644 års rulla och genom deras frekventa resor söderut blev de viktiga nyhetsförmedlare mellan Sverige och
kontinenten" (s. 43).
När hantverksämbetena i början av nya tiden blivit mer och mer yrkesbetonade "utvecklar sig särskilt inom svennernas skrån, en tradition med sin
bestämda ritual. Hantwerksgebrauch und Gewohnheiten, som det på tidens
tyskpåverkade språk brukar heta" (Kjellberg 1959, s. 139). Även dessa nya
organisatoriska strävanden torde ha haft tyska förebilder.
Andra nyhetsförmedlare, som sedan 1500-talet kom i kontakt med svens
karna, var Nürnbergare som i synnerhet i Stockholm, men även i landsorten,
blev ett samlingsnamn på småkramhandlare.
Under stormaktstiden, med svenska landvinningar i Tyskland 1648, blev
Sverige alltmer internationellt och tyskar och tyskbalter nådde stundom
långt i karriären här, både militärt och civilt. Inom hantverket var det tyska
inslaget betydande. Hantverks- och högreståndskontakter med Tyskland
har tidigt uppmärksammats bland etnologerna medan Svenska Pommern
som kulturellt brohuvud mellan kontinenten och Sverige framför allt histo
rikerna fäst uppmärksamhet på (t.ex. Sten Carlsson och senast Ulf Pauli i
Det svenska Tyskland. Sveriges tyska besittningar 1648-1815, 1989.) Det tyska
inslaget bland hantverkarna i Stockholm var alltså mycket stort och vid
mitten av seklet var fler än 405 av gesällerna av tysk börd (Carlsson 1981, s.
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22). Även ett stort antal hantverksmästare var tyskar, liksom flertalet inom
skrån med lyxproduktionsprägel (ibid. s. 22).
Den tyska invandringen under 1600-talet vitaliserade på många sätt nä
ringslivet, men naturligtvis är inte heller denna period helt fri från konflik
ter. Att Sverige varit så beroende av lån utifrån, såväl inom folkkulturen
som inom den mobila kulturen, har stundom setts med en negativ underton.
Gösta Selling visar i Hur långt räcker Stockholm? hur stockholmska drag inom
herrgårdskulturen sprids ut över landet. I det sammanhanget slår han fast:
"Att huvudstaden i sin tur aldrig varit en självständigt strålande sol i den
europeiska modevärlden, utan blivit delaktig av de internationella stilarna,
bl. a. i ganska hög grad av import av utländska hantverkare, är en annan
sak, alltför känd att här orda om" (1935, s. 172).
Även här kan vi ta exempel från Kalmar. Lilla kyrkan, även kallad Tyska
kyrkan, hade upplåtits åt den tyska församlingen i staden. "Från första
stund gav denna anordning anledning till tvister med det svenska präster
skapet" och superintendenten Eschilli ger sju skäl i en skrivelse varför den
tyske (holsteinske) prästen inte borde få predika i staden (Kalmar stifts her
daminne, s. 69). Ar 1639 underställdes den tyske pastorn och församlingen
Kalmars kyrkoherde och Tyska kyrkan fick inte längre användas. Tvisterna
fortsatte dock och i mars 1652 beslöt domkapitlet att den tyska församlingen
skulle upphöra. Innan detta skedde hade den tyske pastorn Petrus
Werfftphiill väckt allmän förargelse genom anstötlig levnad "så att den ene
efter den andre av tyska församlingens medlemmar började övergå till den
svenska församlingen" (ibid. s. 71).
Det fortsatta 1600-talets stora tyska inflytande inom borgerligheten i Kal
mar framgår bl.a. av Gunnar Håkanssons Kalmar och kalmarbor under 1600talet. Stadens hantverkare och andra yrkesmän var enligt rådstur ättens pro
tokoll i ett stort antal fall tyska till börden, däribland Jöran Tyskbadare,
Baltzer Bagare, Baltzer Barberare, Christoffer Günther (boktryckare), Hans
Wölck (bryggare), Nicolaus Moritz (guldsmed), Herman Bonhoff (snickare)
(1944, s. 57-78). Flera betydande borgmästare i staden under detta sekel
hade också tyska rötter. Nedan ges en bild av några av dessa utifrån Volmar
Sylvanders beskrivningar.
Johan Rådde (1641-49) "... var en af stadens förmögnaste handlande och
en myndig man samt sannolikt härstammande från Lybeck, der han hade
sin slägt, bland hvilka en kusin Rodde, som der var handlande och senator"
(Sylvander 11:2,1865, s. 652).
Mathias Robeck (1680-1692) var född i Kalmar, men härstammade från en
gammal tysk släkt som kommit till staden redan 1390. Denna anfader för
rådde den kogg och den besättning för vilken han förde befälet. Han blev
borgare i Kalmar och vågade sig inte tillbaka till det gamla hemlandet. In
nan Mathias Robeck blev justitiae borgmästare var han landssekreterare
inom länsstyrelsens kansli och därefter slotts- och fortifikations-casseur i
Kalmar. Som borgmästare fick han ett förtroende, som han på utmärkt sätt
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under hela sin tid rättfärdigade (a.a. s. 656).
Didrik Mühlenbruck (1680-1712) "bief politi borgmästere på samma gång
som Robeck blef justitiae borgmästere ... M var, liksom Robeck, en heder för
sitt embete och en lycka för sitt samhälle. Han var född i Lybeck eller landet
deromkring 1628 ... han talade ännu sin platt-tyska och med svårighet ut
tryckte sig på svenska språket, men icke destomindre med redlig nit och håg
omfattade sitt nya samhälles angelägenheter samt åtnjöt ett stort och välförtjent förtroende" (ibid. s. 656).
Raden av borgmästare med tyska rötter fortsatte in på 1700-talet med
Casper Didrik Hoppenstedt (1734-1746) som politi-borgmästare. Han här
stammade "från en till Sverige från Tyskland (Sachsen Lauenburg) inflyttad
bildhuggare af samma namn, hvilken förfärdigat predikstolen i nuvarande
domkyrka och var borgmästar Hoppenstedts farfar. Af denna orsak lät ätt
lingen äfven till farfadrens minne öfverdraga samma predikstol med full
ständig förgyllning hvartill hans stora rikedom lemnade tillfälle" (ibid. s.
657).
Ett stort antal av 1600-talets tyska invandrare i Kalmar tillhörde alltså
stadens ledande skikt och hade hög status. Vanligt var att de via en yrkes
verksamhet inom handel nådde sina slutliga positioner, då de även domine
rade stadens sällskapsliv. Flera av dem var också stora kapitalägare. Dessa
sociala mönster, kopplade till stadens utrikeshandel, är föremål för forsk
ning av historikern Eva-Lena Holmgren i Göteborg.

Trettioåriga kriget
Varken förr eller senare har Sverige spelat en så stor roll i det tyska samhäl
let som under trettioåriga kriget. En äldre, diffus schablon om svenskarna
som vilda och råa fick visserligen nu ny aktualitet, men samtidigt kom
Gustav Adolf att bli en mytomspunnen gestalt som från den kalla nord
hjältemodigt bistod protestanterna i ett mycket kritiskt läge. Historikerna
har länge och utifrån skilda utgångspunkter sökt klarlägga Gustav Adolfs
intentioner för fälttågen på tysk mark. Det faller utanför ramarna för detta
arbete att redovisa denna stundom animerade diskussion, liksom klarläg
gande av de invecklade religiösa och politiska motsättningar som ledde till
kriget. Att Sverige i och med Westfaliska freden uppnådde stormaktsställ
ning i Europa gör att år 1648 för många generationers svenskar setts som en
viktig brytpunkt i vår historia. De känslor av underläge gentemot grannen i
söder, som under lång tid funnits, förbyttes i deras motsats i och med att
Tysklands kultur- och samhällsliv "konserverades" i småstater.
Historikern Göran Rystad skriver om trettioåriga krigets förödelse i
Tyskland:
Antalet offer för direkta krigshandlingar och våldsdåd var förhållandevis
litet. Men ändå var förlusterna för det krigshärjade landet enorma och
förstörelsen fruktansvärd. Främst förorsakades detta av den gängse me
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toden att armeérna försörjdes genom kontributioner, som pressades ur be
folkningen, och som gräshoppssvärmar drogo härarna fram lämnande
efter sig förödda och utsugna områden. I hungersnödens spår följde pes
ten, som krävde fruktansvärda skördar av människoliv. Att trettioåriga
kriget förödde Tyskland har knappast ifrågasatts. Däremot har uppfatt
ningarna gått starkt isär rörande de bestående följderna för landet, eko
nomiskt och socialt (1963, s. 9).
Günther Franz har menat att "den oerhörda livsvilja och än mer livskraft
som fanns hos det tyska folket ... fann vägen till en ny dag ur nederlaget"
(1963, s. 144). Ett exempel på detta var "en enastående barnalstring. Redan
under kriget och direkt efter epidemierna ingick de överlevande nya äkten
skap, där inte ens stora åldersskillnader betraktades som något hinder"
(ibid.).
Ett äreminne över trettioåriga kriget och dess påverkan på svensk kultur
liv under 1600-talet byggdes temporärt 1932 i samband med Gustav II
Adolf-utställningen i Stockholm. Förutom Gustav Adolfs liv och gärning
gav etnologer och kulturhistoriker bilder av kulturförhållanden och lev
nadssätt i Sverige i en diger katalog redigerad av Åke Stawenow och Adolf
Schück. Man lägger märke till att texten nästan helt förbigår det faktum att
en stor del av den svenska kulturen utformats genom tysk och annan främ
mande påverkan. Det enda undantaget är beskrivningen av utställda slädar:
"Men bland herremännen blevo dessa fordon ofta föremål för en slösande
rik dekorering och togo även i konstruktionen starka intryck från Tyskland,
såsom fallet är med t. ex. Axel Oxenstiernas här utställda släde" (s. 214).
Att Gustav II Adolf både i vårt land och i det protestantiska Tyskland bli
vit en "troshjälte" beror säkert också på hans bakgrund. Han talade både
svenska och tyska, och han var starkt knuten till Tyskland både genom sin
mor och sin maka Maria Eleonora av Brandenburg. Man kan också notera
att när dottern Kristina i tidiga år skriver brev till sin far i Tyskland sker
detta på tyska. Här ett bevarat textprov: "Bitte E M wollen bald wieder
kommen und mir auch was hübsches schiken. Ich bin Gottlob gesundt und
befleisse mich im beten viel alzeit wackerlehrnen" (Christina 1966, s. 72).
Minnesplatsen vid Lützen var både under nazitiden och DDR-epoken ett
viktigt turistmål för svenskar och tyska protestanter. Under 1900-talet har
platsen fått en utpräglad kyrklig karaktär, främst genom byggandet av
Gustav Adolf-Gedenkkapelle (invigt 6 november 1907). På minnesplatsen
har också uppförts Schwedische Blockhäuser. Sedan 1832 har där årligen
firats den 6 november.
Från och med Frihetstiden har man menat att Sverige alltmer isolerades från
Europa, med avtagande internationellt inflytande som följd. Inom handel
och t.ex. textilnäring är dock det tyska inflytandet stort både i Kalmar och i
en del andra städer i södra delen av landet. Tidens ekonomiska skriftställare
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hade också ofta tyska förebilder i sina rådgivande skrifter (se t.ex. Berg
1969).
Mot 1700-talets slut kom judiska invandrare från norra Tyskland till Sve
rige. De flesta av dem levde under enkla förhållanden, t.ex. som
kattuntryckare, med efter hand nådde flera medlemmar av dessa familjer
framstående positioner i Sverige.
Manufakturverksamheten i 1700-talets Kalmar hade många tyska inslag,
t.ex. vid H.G. Staël von Holsteins yllefabrik, där flertalet anställda var av
tysk härkomst. Den stora mängden tyskar i Kalmar genom tiderna har
snabbt assimilerats i majoritetsbefolkningen. Man kan dock med stor sanno
likhet påstå att detta inslag satt spår i "Kalmarandan" dvs. den speciella
mentalitet som under 1900-talet framställts som både något positivt och
något negativt. En annan sak är den innovationsbenägenhet som etnolo
gerna sedan länge pekat på när det gäller östra Småland, och som säkert till
en del kan förklaras med att tysk materiell, andlig och social kultur ständigt
haft ett fäste i Kalmar. I Kalmar fanns en tysk församling sedan 1628, då
tyskar från Holstein kom som flyktingar. Under stormaktstiden blev Sverige
alltmer internationellt och tyskar och tyskbalter gjorde både civil och militär
karriär i Sverige. Inom hantverket var det tyska inslaget markant, vilket i
hög grad särskilt gällde Kalmar.
I sin avhandling Ernst Moritz Arndt och ha ns svenska förbindelser ger Uno
Willers en ingående bild av bl.a. de svensk-pommerska förbindelserna un
der de sista åren av Pommerns svensktid och den nordtyska provinsens
ställning som svensk-tysk kulturbrygga.
Man kände sig i bildade tyska kretsar icke blott i Stockholm utan även i
Stralsund och Greifswald som svenskar, i den form som tidens uppfatt
ning av nationalitetsbegreppet kunde tillåta. Nationaliteten kunde vara en
form av högre intressegemenskap, oberoende av de skiljaktigheter i språ
ket, som däremot måste ha varit avgörande för bl. a. Svenska Pommerns
lägre befolkningsskikt, där känslan av svenskhet säkerligen aldrig
trängde igenom. Där voro språkbanden utslagsgivande; man kände och
tänkte tyskt, i den mån nationalitetsfrågan över huvud väcktes till liv
(1945, s. 43).
En tes som Willers driver angående den tidens intensiva svensk-tyska kul
turutbyte är att det följde i kölvattnet på de pommerska spannmålsskutorna.
"Från Pommern inkommo till vårt land utom spannmål även andra varor,
såväl provinsens egna, t. ex. kött- och mejerivaror, salt och ull, som produk
ter, vilka kommit dit land- eller sjövägen som transitogods, t. ex. kryddor,
viner, sydfrukter och textilvaror" (s. 72). Vi får även varornas väg från den
pommerske producenten till stockholmsköpmannen beskriven. Denne se
nare var ofta inflyttad pomrare eller hans ättling (s. 81). Vi får också många
exempel på pommerska patriciersläkters spridning runt Östersjön, t.ex.
köpmannafamiljen Kempe från Stralsund (s. 88).
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Spannmålshandeln främjade också importen av litterära alster till Stock
holm. "Långa tider hade nästan varje skuta ett par boklårar med sig; som ett
typiskt exempel på en mindre fartygslast kunna vi ta en skuta, som förd av
kofferdikaptenen J. Ridell den 7 april 1798 kom till Stockholm från Stralsund
med 760 tunnor malt, mindre partier skinkor, gåsbröst och rökt ål samt för
20 riksdaler oinbundna böcker för firman Dehneke & Pommersche" (s. 91 f.).
Ur tolagsräkenskaper med stöd av kommerskollegii material har Willers
presenterat importen i tabellform (s. 93). De största sändningarna gick till
bokhandlarna (s. 94). Vi får inte någon precisering av titlar men "det var i
stor utsträckning över Svenska Pommern som den tyska romantiken gjorde
sitt intåg i Sverige" (s. 93).
Knutpunkt för den svenska administrationen i Pommern var Stralsund,
där generalguvernören och regeringen fanns. Genom garnisonen i staden
förmedlade officerare "nya kontakter och impulser mellan Sverige och
'konungens tyska stater'" (a.a. s. 45). Willers tar också upp svenskar som
sökte sig till Pommern som lärare och studerande, men visar även att t.ex.
Tyska skolan i Stockholm hade "greifswaldakademici" som lärare (s. 59).
Det var också vanligt bland skånska familjer att sända sina barn till skola i
Stralsund. Flera svenska adelsätter hade dessutom godsinnehav i Pommern
(s. 60).

Invandring och karriär: Exempel från 1600- och 1700-talets Visby
Gunnar Svahnström har i ett flertal arbeten behandlat tyskt inflytande i
Gotlands historia och kulturhistoria från medeltid och framåt. I det tidigare
nämnda syntesarbetet om Visby skriver Svahnström sammanfattande att
efter Brömsebrofreden unga köpmän kom från det krigshärjade Tyskland.
"De betraktades med välvilja av de styrande som såg dem som en nyttig
motvikt till det danska inflytandet. Flera skulle själva eller genom sina efter
kommande göra bemärkta insatser i det gotländska samhället" (1984, s. 161).
Av dessa invandrare lyfter han främst fram Hans Burmeister, född i Lübeck
1620. Burmeister blev ingift i borgerligheten och fick ställning som en av
överköpmännen. Han blev öns största importör av kram. En del sålde han
själv, men mest sålde han vidare till andra köpmän. Från Gotland utförde
han i första hand tjära till Lübeck. Burmeister gjorde karriär som framträ
dande kommunalman. Han begravdes 1681 i Stora Kapellet intill Mariakyr
kan i Visby.
Burmeisters timmerhus i Visby är bevarat som en av nutidens stora at
traktioner i staden. I flera av rummen, bl.a., i övervåningens stora sal, finns
rika vägg- och takmålningar från 1660-talet utförda av Johan Bartsch.
Bartschs härkomst är höljd i dunkel, men "allting talar för att han i likhet
med Burmeister lämnade det krigshärjade Tyskland för att söka sin utkomst
på Gotland. Det är i Tyskland hans konst har sina djupaste rötter" (s. 171).
Svahnström förmodar att han kommit till Gotland för att dekorera residen
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set på 1640-talet. Han utförde även talrika arbeten i kyrkorna på ön.
Från Lübeck härstammade även släkten Donner. Jürgen Hindrich Donner,
född 1718, gifte in sig i ett av Visbys handelshus, och efter några år i Lübeck
flyttade paret till Visby där deras rörelse kom att bli "Gotlands genom ti
derna största handelshus" (s. 178).
Tobias Lang, född 1760 i Ungern av tyska föräldrar, startade en mångsi
dig och framgångsrik industriell verksamhet på Gotland. Han var bl.a. upp
finnare av det första tröskverket på ön (s. 182).
En gotländsk produktion av kakelugnar startades på 1740-talet av krukoch kakelugnsmakaren Anders Pflaumbom (1716-1789), följd av likaledes
tyskfödde C.G. Ulf (1720-1778) (s. 197).
Dessa porträtt behandlar egentligen familjer, men äktenskapen blir till
ekonomiska projekt som påverkar den tyskfödde mannens nya möjligheter
för fortsatta livsprojekt.

TYSKLAND I SVENSKT 1800-TAL
Genom att Sverige 1815 förlorade Svenska Pommern försvagades kontak
terna mot grannen i söder. Sten Carlsson har dock (1981) kunnat peka på
många tyska personöverflyttningar, t.ex. bland invandrade musiker, liksom
de kända företagsledarna Friedrich von Bünsow och medlemmar ur familjen
Kempe. Det sena 1800-talets företagsetableringar var i många fall tyska,
liksom stora delar av arbetskraften i dessa industrier. Till detta kommer att
den maskinella utrustningen ofta importerats från Tyskland.
Redan på 1850-talet anlade en preussare stenhuggerier i Blekinge. Efter
frågan på gatsten m.m. för den tyska marknaden ökade hela tiden och man
importerade bl.a. tyska arbetare. Tyska stenhuggeriföretag etablerade sig
även i norra Kalmar län, Halland och Bohuslän. Till det inre av Småland
sökte sig tyska glasbruksarbetare. En svensk-tysk kontakt längs kusterna i
sydöstra Sverige utvecklades i samband med ålfisket under 1800-talets se
nare hälft (Hofrén 1951 s. 108).
Kongl. Svenska Landtbruksakademien, som grundades 1811, hade som
ett av sina syften att upplysa om förbättringar inom lanthushållningen. Man
utgav bl.a. en svensk översättning av Thaers Rationell Landthushållning
(Rationelle Landwirthschaft). Även i övrigt var banden med Tyskland på detta
område starka, t.ex. genom deltagande i lantbruksmöten och intensiva för
bindelser med tyska lantbruksföreningar (Handlingar 1847, s. 123 ff.).
Den svenska synen på tyskarna under 1800-talets senare hälft har samma
dualism som under 1900-talet. I sin avhandling Tyskland i svensk opinion
1856-1871 visar Erik Gullberg att i vår svenska pressdebatt framfördes dessa
år både att "Sverige hade Tyskland att tacka för sin kultur" och att det var
Frankrike "som härtill lämnat de viktigaste bidragen". Forssell talar om den
svenska kulturens frändskap med Tyskland medan C.T. Odhner pekar på
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att "reformationen i Sverige genomfördes utan direkt inverkan från Tysk
land". Viktor Rydberg däremot menade "att Sverige hade Tyskland att tacka
för reformationen, men möttes snart av genmälet att lika mycket som tyska
reformationen har franska revolutionen betytt" (Gullberg 1952, s. 301 f.).
Hur stämmer denna pressdebatt med åsikter och tankemönster inom olika
skikt av det svenska samhället? I det sena 1800-talets beskrivningar av fol
ken i Europa betonas ofta etnocentriska synsätt, där man dock stundom
kunde betona en samhörighet och vi-känsla med någon nation utanför
grannkretsen, för Sveriges del t.ex. med Frankrike. Allmogen skall dock inte
inbegripas i detta, och Gullberg betonar att "bland bönderna synes föga
intresse ha ägnats den utrikespolitiska frågan. Neutraliteten var för den det
viktigaste" (s. 305 f.). Till detta kan fogas en omedvetenhet om utifrån kom
mande kulturell påverkan.
När det gäller tysk kulturell påverkan på Sverige under 1800-talet bör
även nämnas att tyska redan i början av 1800-talet infördes som skolämne,
och senare lästes som första främmande språk, vilket förändrades först efter
andra världskriget. Inom "finkulturen" och vid universiteten var under
samma tidsperiod tyska det främsta främmande språket, innan engelskan
efter 1945 tog över även här.
Mot slutet av 1800-talet hade en stark tysk kulturell påverkan befästs på
många plan i Sverige. Detta var en fortsättning på tidigare inflytande från
romantiken i dess tyska form (se vidare Genrup 1992b, s. 77) och förstärktes
med en tyskvänlig opinion som börjat i och med Oscar II:s tillträde. "Man
bör naturligtvis undvika att överbetona betydelsen av den svenske kungens
attityder och agerande. Men tidsstämningen gick i samma riktning i Sverige
i stort. Både konservativa och liberala kretsar vände ofta blickarna mot
Tyskland" (Sundell 1987, s. 20 f.). Detta gjorde att riktningen i Sverige gick
mot "Die Bekehrung (omvändelse) zum Germanismus". Sundell har särskilt
visat på det tyska inflytandet inom juridiken, där svenska juridiska univer
sitetslärare hämtade teoretiska förebilder, där man hade personkontakter
och dit man reste på studieresor (ibid.).
Sammanfattningsvis kan här med Martin Gerhardts och Walther Hu
batschs ord betonas att "bis zur Mitte des neunzehnten Jahrhunderts war
jedoch Deutschland, und hier vornehmlich Schleswig-Holstein, das geistige
Tor Europas nach dem Norden ..." (1950, s. 6). Mot slutet av 1800-talet och
början av 1900-talet reducerades Sverige slutgiltigt "till en obetydlig avkrok,
det nya Tyska kejsardömets norra germanska flank", som Jan Lindegren
drastiskt uttryckt utvecklingen från stormaktstid till smånation (1995, s. 38).

Viktor Rydberg och Tyskland
Under fransk-tyska kriget 1870-71 tog författaren Viktor Rydberg (1828-95)
parti för Tyskland, i motsats till den negativa syn många svenskar hade.
Han var dock ingen anhängare av Bismarcks politik med dess antinordiska
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sidor (Bergman 1945, s. 25). Rydberg var "ej heller blind för den tyska kultu
rens höga ståndpunkt och fann en viss sanning i slagordet att det indirekt
var 'den tyske skolläraren' som vann segern över Frankrike" (ibid.). Det
språkliga tyska inflytandet på Sverige förkastade Rydberg däremot. Han
publicerade på 1870-talet ett antal skrifter där han slog vakt om det svenska
språket genom att bl.a. söka rensa bort tyska och franska lånord och ersätta
dem med genuint svenska ord: "Särskilt avsky han de många plattyska ord
former som under den senare medeltiden tillfördes vårt språk, t.ex. första
velserna an- och be-. Han föredrar 'tillhängare' i stället för anhängare,
'bedja' i stället för begära, för att ej tala om 'gälla' i stället för det dubbel
tyska 'anbelanga', 'omnämnelig' för obeskrivlig, 'främja' för befrämja,
'gälda' för betala o.s.v." (ibid. s. 48). "Ett av hans mest uppmärksammade
inlägg i den om tyska lånord riktade kritiken är den i Svensk Tidskrift in
förda uppsatsen med anledning av bibelkommissionens provöversättning
av 1873, Tysk eller nordisk svenska. Själva ordet bibelkommission undviker
han och skriver helst 'bibelnämnd'. Han fick åtskilligt erkännande för sin
språkrensning men kanske dock ännu mer kritik" (ibid. s. 49).

TYSKFÖDDA DROTTNINGAR AV SVERIGE
En företeelse svår att bedöma då det gäller den historiska Tysklandsbilden i
Sverige är det faktum att ett stort antal av våra drottningar varit födda i
Tyskland eller i varje fall haft tyska rötter. Ur Åke Ohlmarks populärt hållna
och relativt summerande bok Alla Sveriges drottningar kan vi lyfta fram
några fr.o.m. 1500-talet. Unionsdrottningen Kristina var född i Tyskland
(Meissen 1461), så också Katarina av Sachsen-Lauenburg, som ingick äkten
skap med Gustav Vasa. Anna av Habsburg-Steiermark var gift med Si
gismund och Sveriges drottning 1592-98. Från början av 1600-talet bör näm
nas Kristina av Holstein-Gottorp och Maria Eleonora av HohenzollernBr andenbur g - den sistnämnda var Gustav II Adolfs drottning 1620-32 och
mor till drottning Kristina. Aren 1751-71 var Lovisa Ulrika av Preussen
drottning, hon var dotter till Fredrik Wilhelm I av Preussen. Gustav IV
Adolfs gemål och drottning 1797-1809 var Fredrika Dorotea Vilhelmina av
Baden. Från vårt eget sekel har vi Sofia av Nassau, född i Biebrich och
drottning 1872-1907 samt Viktoria av Baden, född i Karlsruhe och drottning
1907-31. Sveriges nuvarande drottning, Silvia, är född i Heidelberg 1943.
Dessa drottningar bör nämnas när man försöker ge en total bild av svens
karnas förhållande till grannen i söder. Att den svenska drottningen kom
från Tyskland torde t.ex. ha spelat en roll för nyorienteringen av den
svenska utrikespolitiken i tyskvänlig riktning under Oscar II:s regeringstid,
även om andra faktorer, såsom intressegemenskapen med det tyska kejsar
dömet som garant mot rysk expansion mot norr, varit långt viktigare.
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KAPITEL 5

Tyskland i svensk folkkultur

TYSK PÅVERKAN PÅ KOSTHÅLLET UNDER MEDELTIDEN
Öldrickandet var generellt stort i det medeltida Sverige. Ölbrygd förekom
allmänt hos allmogen. I städerna saluförde man både svenskt och utländskt
(tyskt) öl. Det svenska ölet var allmänt av sämre kvalitet. Till Kalmar im
porterades enligt tillstånd Wismaröl och öl från Lübeck (Traveöl). Dessa
ölsorter räknades som "herreöl" medan det sämre svenska klassades som
"spiseöl". Högt skattat preussiskt öl från Danzig infördes bl.a. till Kalmar i
ökande mängd under senmedeltiden.
En viktig källa för kunskapen om det tyska ölet under medeltiden är lag
texterna från 1200- och 1300-talet. Tyskt mönster präglade även svensk me
deltida "alkohollagstiftning" (Rehnberg 1955, s. 14), liksom rådhuskällare,
och titeln "vinman" förekom inom krogkulturen (ibid.). Rehnberg nämner
också att den äldsta kända vinkällaren i Stockholm bar namnet Böhmerwald
(geografiskt står Böhmerwald för Böhmisch-Bayrisches Waldgebirge på
gränsen mellan Böhmen och Bayern).
Generellt sett ökade ölimporten kraftigt i svenska städer under 1500-talet.
Gustav Vasa importerade tyskt öl, men skaffade sig även en egen bryggare
för att framställa Hamburgeröl. När kungen 1536 skulle bege sig till Kalmar
begärde han att det i slottskällaren skulle finnas såväl Rostocköl som Ham
burg- och Einbecköl (från trakten av Hannover). Från det medeltida Skåne
finnes t.ex. en förteckning från ett bröllop på Bollerup som upptar följande
drycker: "Under bröllopsdagarna drucko gästerna 8 åmar rhenskt och
franskt vin; 12 tunnor mjöd; 90 tunnor Enser; Pryssing, Hamburger och an
nat tyskt öl, köpt hos Mats Skräddare i Falsterbo, samt hembryggt öl"
(Hörlén 1914, s. 184). Vi har här pekat på ett allmänt sydskandinaviskt
mönster där tyska drycker genomgående stod mycket högt på värdeskalan.
Det var först under tidig medeltid som användningen av utländska kryd
dor bredde ut sig i Norden under påverkan av Hansahandeln. Detta påver
kade dock inte det folkliga kosthållet förrän långt senare. Socker importera
des i ringa mängd fram till 1600-talet, men även då gällde det bara de för
mögnare hushållen.
Det tyska inflytandet på kosthållet under medeltid och 1500-tal har gene
rellt sett gällt festmaten och nådde endast ett begränsat skikt inom
ståndskretsarna och de mest burgna hushållen. Även om råvarorna var in
hemska har tillagning och bordsseder i stor utsträckning haft tyska förebil
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der. Gösta Berg skriver 1960: "Vi har bevis för att en utväxling av matord
ningar och matrecept ägt rum redan under medeltiden både inom landet
och med orter ute i Europa. Några sådana, skrivna på svenska, finnes beva
rade, som säger sig vara uppgjorda efter seden i Nürnberg, i Bayern, i Leip
zig, i Venedig etc." (s. 9). Den italienska renässansens måltidsceremoniel
nådde Sverige under 1500-talets senare hälft "genom fransk förmedling och
framför allt under inflytande från de tyska furstehoven" (ibid. s. 12).

DET NORDTYSKA KOSTHÅLLET OCH SVERIGE
I Östersjöområdet möts det nordiska och det nordtyska köket. Ett tidigt för
sök att karakterisera dessa kök gjorde E. Schmitthenner under mellankrigs
tiden. Hennes arbetskartor med beskrivningar publicerades i Leipzig 1960.
De bygger på ett omfattande topografiskt material och slutpunkten är satt
till 1920, dvs. innan de moderna kommunikationerna utslätat skillnaderna
alltför mycket och innan modern kylteknik, näringslära m.m. på ett avgö
rande sätt förändrat kosten.
I detta arbete omfattade det nordtyska köket även Nederländerna, Dan
mark och Baltikum. Det utmärks av tunga och kraftiga rätter. Rätterna tilla
gas noggrant, men inte lika raffinerat som i Frankrike. Soppor spelar en stor
roll. Färskt och salt fläsk, liksom fläsk i korv spelar en viktigare roll än nöt
köttet. På hedarna i nordväst äter man mycket fårkött, vilket på övriga håll
sällan uppskattats. Fisk spelar stor roll vid kusterna - sillen är i strandnära
områden färsk medan den i inlandet är saltad och rökt. Gäss och änder har
av tradition varit viktigare än höns.
Mjölkprodukter har spelat en stor roll och svinflott har varit ett viktigt
matfett som dock efter hand fick konkurrens av margarinet.
Rågbrödskonsumtionen har varit stor, men vetebröd har fått en växande
betydelse och ses inte länge som festbröd. Gröträtter har varit av stor bety
delse. Potatis är ett basfödoämne och även kål och rovor äts mycket. Surkå
len har en framträdande roll t.ex. tillsammans med saltat fläsk. Öl har varit
standarddryck. Brännvinskonsumtionen är betydande och blir allt större ju
längre mot öster man kommer. Kaffe dricks med mjölk. Endast vid Nord
sjökusten dricker man te i stället för kaffe.
Det nordtyska köket skiljer sig alltså markant från det mellan- och syd
tyska. Detta tillsammans med det faktum att många utländska inslag kom
mit in gör att man tidigt betonade att det egentligen inte finns något tyskt
kök: "Eine deutsche Küche im eigentlichen Sinne des Wortes gibt es nicht;
unsre moderne Küche hat von den ausländischen Küchen mehr entlehnt als
die Küche irgend einer andren Nation. Die Küche Norddeutschlands lehnt
sich sehr an England an. Das Fleisch wird meist gebraten genossen. Man
bevorzugt das Scharfe, Saure, Gesalzene, auch die Fischspeisen, Hülzenfrüchte (grüne Erbsen, Grütze), Kartoffeln und das Mus" {Meyers Konversa-
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tions-Lexïkon 10,1897, s. 795).

Ekologiskt och kulturekologiskt finns stora likheter i kosthållet mellan
norra Tyskland och delar av Norden. Personöverflyttningar, handel och
modetrender har medfört att matkulturen runt Östersjön från medeltid och
framåt blivit mer och mer likartad även med avseende på matens tillagning
och konsumtionsmönster. Detta gäller, som nämnts, särskilt festmaten och
samhällets övre skikt. Nils-Arvid Bringéus har i flera sammanhang visat att
festsederna i 1500- och 1600-talets Tyskland på bred front påverkat de
svenska festsederna (1987, s. 282). Ä ven bondens kosthåll påverkades även
om detta skedde indirekt, men ofta med avtagande frekvens ju längre mot
norr vi kommer.
När det gäller de olika kostelementen kan framhållas att brödtyperna
inom det sydsvenska mjukbrödsområdet, där de tjocka mjuka bröden domi
nerar, har direkta paralleller i Baltikum, Nordtyskland och Danmark. Ett
annat exempel är den ringlade gotländska "kakbullens" knutform som inte
återfinns hos den svenska allmogen på annat håll, men där ursprunget är att
finna i Tyskland och övriga Alpländer (Genrup 1992, s. 28). Fastlagsbullen
eller "hetväggen" fastslogs tidigt av folklivsforskare som ett tyskt kulturlån.
Konditori- och cafékulturen är också en nordlig utlöpare av Centraleuropas
konditorier, schweizerier och dess olika typer av bakverk, marzipan m.m.
Finare konditorier, s.k. Schweizerier, började alltså etableras i Sverige i bör
jan av 1800-talet. Namnet kommer av schweizare, som via Berlin och norra
Tyskland i ett antal kända fall sökte sig till både Stockholm och städer i
landsorten (Rehnberg 1955, s. 110). Inom restaurangkulturen hade vi tysk
påverkan även långt tidigare. 1600-talets svenska "gårkök" för en enklare
typ av utskänkning av färdiglagad mat och alkohol har sina rötter i det
tyska "Garküche" (ibid.). För övrigt är också benämningen fcrog"hämtad
från Tyskland (Krug 'krus') och anspelar på gatuskyltarnas utformning
(ibid.).
Fiskrökningens stora betydelse längs Sveriges östra kuster har en kopp
ling till beredningen i Tyskland (ett exempel är benämningen böckling). De
medeltida kålgårdarna och svinets stora roll i den svenska stadskulturens
lanthushållning är en direkt fortsättning av kål och fläsk och andra kostpro
dukter från svinet som dominanter i Nordtyskland. Gåshållningen och
mårtensfirandet kan ses på samma sätt (Genrup 1975, passim). Råkor i det
skånska kosthållet och starar i det äldre gotländska har likaledes paralleller
närmast söder om Östersjön.
Den tidigare fördomen mot hästkött i Sverige följer det i Europa vanliga
mönstret och vi har här en direkt medeltida påverkan från Tyskland (Egardt
1962, passim).
Den stora svenska, och i synnerhet sydsvenska, korvkonsumtionen har
påverkats av tysk invandring, särskilt när det gäller falukorven, men även
medwurst, blodkorv och andra korvsorter har tyskt påbrå. Supanmatens
starka ställning inom det folkliga kosthållet i sydligaste Sverige skall också
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ses i relation till Nordtyskland.
Att vårt öl- och vindrickande på bred front influerats från Tyskland tas
upp på annat håll i detta arbete. Troligt är att också drickandet av kallskål
har kommit hit genom direkt påverkan från Tyskland.
Den svenska brunnskulturen har också sina förebilder i Tyskland och
Mats Rehnberg har särskilt pekat på kontakterna under trettioåriga kriget
(Rehnberg 1984, s. 61). Den bianddryck av vin och kryddor som i Sverige
under 1500-1700-talet gick under benämningen lutterdrank var både till ka
raktär och benämning av tyskt ursprung (jfr Lautertrank).
Inom kosthållet avlöstes fr.o.m. 1600-talet Tyskland i många avseenden
av Frankrike som det främsta gastronomiska föregångslandet, men en tysk
påverkan har fortsatt fram till vår egen tid, och i dag är många stjärnkockar
i Sverige födda i Tyskland.
Trots dessa exemplifierade likheter står det klart att vi har en sensorisk
gräns (smakgräns) mellan Tyskland och Sverige - t.ex. reagerar tyskar stän
digt på vårt söta matbröd och söta sillsorter, för att inte tala om Norrlands
surströmming. Motsatt har inte surkålen förrän mycket sent kunnat införli
vas med svensk "smak". Ett roande exempel på dessa sensoriska gränser ger
Carl Skog, som 1903 från Zwickau skriver att han
i uthungradt tillstånd på ett kafé begärt te och smörgås. Anrättningen var
snart färdig, och det kändes skönt att få slå sig ned vid bordet. Men hvad
var det för en gemen smak på teet? Jag funderade ett ögonblick, - det
måste vara brännvin däri! Om en jude eller muhammedan fått en bit fläsk
i munnen, hade den ej fortare blifvit expedierad, än hvad som nu skedde
med teet. Uppasserskan förklarade med oskyldig min, att det brukades
alltid konjak i te, men lofvade beskedligt att skaffa te utan konjak. Jag fick
emellertid betala båda satserna - enda gången i mitt lif, som jag köpt spitituosa för egen räkning (Skog 1903, s. 66).
Vi stannar kvar vid dryckeskulturen - uttrycket att ta sig en "Günter" av
ser att ta ett glas likör efter aptitsupen. Enligt SAOB infördes seden av en
karolinsk krigare, en ryttmästare Günther. En sentida ättling till denna tyska
släkt i Kalmar, som ursprungligen kom till Karlskrona, omtalade den 6 sep
tember 1996 för författaren detta exempel på tyskt inflytande i Sverige. I
överförd bemärkelse har Gynter under 1800-talet kommit att avse en sup i
en bestämd turordning.
I fråga om bastanta måltider står Skånes slättbönder historiskt sett nära
allmogekulturen i norra Tyskland, liksom i fråga om fettkonsumtionen. När
t.ex. Fritz Henriksson 1901 utifrån en berlinsk horisont skriver att allting
simmar i flott" (s. 241) och att "kvantiteten är för mera än kvaliteten" (s. 242)
skulle en utomstående kunna uppfatta det skånska kosthållet på samma
sätt. I vår egen tid finns dock i fråga om fläskkött en skillnad mellan Tysk
land och södra Sverige om man ser på den svenska exporten av slaktdjur
som under senare tid kommit igång till slakterier i norra Tyskland. En le-
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dande sydsvensk "trader" säger därvid i en intervju:
Tyskarna vill inte ha våra svenska normalgrisar på 80-85 kilo. De vill ha
större och fetare, i 100-kilosklassen. De som klassas ned i Sverige. Det är
den galna kosjukan som gjort att efterfrågan på griskött blivit stort på
kontinenten. De tyska grisarna räcker inte till för efterfrågan - då söker
sig fläskhandlarna över landets gränser. Dessutom fanns det under DDRtiden enorma grisfabriker i Östtyskland. De har fått bomma igen för de
uppfyllde inte krav på djurhållning (Östra Småland 22/8 1996).
Särskilt f.d. DDR-medborgare var vana vid fetare fläsk än svenskarna, och
ännu fem år efter die Wende är östtyskar något tjockare än västtyskar och dör
i genomsnitt ett par år tidigare än dessa; kostvanorna torde vara en huvud
orsak (Der Spiegel 29/1995).
I detta sammanhang bör också sägas något om måltiden som social situa
tion i vårt komparativa perspektiv. Schablonbilden därvid är att tysken på
ett helt annat sätt än svensken är matglad och t.ex. undviker att äta ensam i
ett hörn vid restaurangbesök. På 1780-talet skriver C. A. Ehrensvärd kort
och lapidariskt därom: "Fransosen liknar tysken och liknar intet italienaren.
Fransosen och tysken äta i sällskap. Italienaren njuter dessa naturens grova
behov ensammen utan prunk" (1925, s. 82).

MÖTEN MELLAN MATKULTURER
År 1905 reste dr Otto Funke, pastor emeritus i Bremen, runt i Sveriges södra
och mellersta delar. Han ger som nordtysk bl.a. ingående beskrivningar av
kosthållet i Sverige. Han skriver:
Angående de gastronomiska njutningarna vill jag icke säga mycket, en
dast att fisk till min glädje öfverallt i Sverige spelar en stor roll, men att
man sparsammare rör sig med grönsaker och sylter än hos oss i Bremen.
Detta gäller väl om hela Sverige. Om gästernas antal är större, så har man
på många orter s.k. 'gående bord'. Enhvar tar stående af ett rikligt försedt
smörgåsbord efter sin smak - sallad, omelett, hårdkokta ägg, smörgås
och allahanda goda saker, hvilkas namn jag för länge sedan glömt. Där
efter sätter man sig vid små bord och erhåller soppa, stek, potatis och nå
got vin eller öl eller också båda delarna - för så vidt icke husfadern är en
afgjord fiende till alla alkoholhaltiga drycker. Äfven i järnvägsrestauranterna stillar man vanligen sin hunger på detta sätt. Jag finner, uppriktigt
sagdt, det tyska sättet gemytligare, men jag måste bekänna och bekänner
gärna, att jag sällan i mitt lif har befunnit mig så väl till kropp och själ som
under de fyra veckor jag tillbragte i Sverige (1906, s. 33 f.).
Längre fram i boken låter Funcke en annan resenär beskriva det svenska
smörgåsbordet - i detta fall med mycket negativa förtecken:
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Han (svensken) håller sig icke till någon viss ordning och följer ingen af
de lagar, som magen och tungnerverna diktera. Svensken äter lugnt sop
pan mellan grönsakerna och steken, eller han begynner med ost och slutar
med soppan. Han strör socker lika bra på pudding som på potatis (?). In
nan han slår sig ned till den egentliga måltiden, tar han sig en sup vid det
så kallade smörgåsbordet, och när han slutar, låter han servera sig ett glas
mjölk (?). - För svensken är allt välkommet, om det blott i och för sig är
välsmakande. Hans mage är i själva verket, som Dante på ett ställe säger,
en ledsam säck, som bereder samma ämne af allt, hvad den slukar (a.a.
s. 210).
Kommen till Stockholm skriver vår resenär: "Man säger också, att Stock
holm är en goddagspiltarnas stad. Jag har af mer än ett skäl icke undersökt
detta. Men om man blickar in i de glänsande hotellen och restauranterna, så
vill det nog förekomma en så ..." (a.a. s. 92).
Från en söndagsmiddag på Ljusterö berättar författaren "att den utmärkta
soppan var lagad af svampar ur skogen, hvilka barnen plockat" (a.a. s. 146).
Den inramande texten visar att författaren fann denna råvara märklig trots
smaken, vilket inte är konstigt då vi har att göra med en i Västeuropa hävd
vunnen folklig aversion mot svampmat.
Funckes beskrivning av kosthållet i Sverige innefattar även dryckenskapen som "en särskild nöd och börda för det svenska folket" (a.a. s. 224).
I sina minnen från en resa i Tyskland 1876-77 skriver Claes Lundin om
det tyska kosthåll som han mötte i Berlin:
Jag klandrar ej häller den tyska kokkonsten. Jag blott erinrar om hennes
olikhet med den svenska och äfven med den franska, hvilken hon dock
söker likna och från hvilken hon lånar sina rätters namn. Och jag ut
trycker min förvåning öfver att människor kunna lefva och äfven, efter
utseendet åt minstone, må godt af en sådan kok-konst. Kalfstek med äp
pelmos och sillsalat såsom en rätt finner en svensk och äfven en fransman
mycket besynnerlig, men en tysk anser den sammansättningen fullkom
ligt som sig bör. Pannkaka med korfmat emellan och förtärd till samman
med spenat är också en tysk rätt. Halvkokt potates, gurkor, surkål och
plommonmos till en rätt som kallas stek, men är urkokt, trådigt och segt
kött simmande i flottig sås tyckas kunna förderfva en vanlig europeisk
mage, men den tyske mår utmärkt däraf och fordrar kanske ännu ett fat
af samma slag. Jag beundrar den tyske magen, men afundas honom all
deles icke den svåra konsten att smälta slika sammansättningar, ty sådan
smak är ej gjord för icke-teutoner. En så kallad oxfilet med nyss nämnda
sås, spickesill och den oupphörligt återkommande surkålen kan må
hända vara retande för en tysk matlust, men en matlust från annat land
flyr den rätten. Man var ock färdig att fly vid blotta åsynen af den kok
konstutställning som förekom i Berlin i början af februari och som likväl
erhöll de mest blomsterrika loford i tidningarna. 'Hvad jag är glad att jag
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slipper smaka på någon ende af desse rätter!' utropade en nordbo vid det
tillfället, men den tyska smaknämnden var af annan åsigt. Sedan maten
varit utsatt fiere dagar i ett mycket varmt rum bland allt det dam och de
osunda ångor som spredos från en talrik skara åskådare, tjänade han till
en festmåltid för nämnden hvilken höll många och långa skåltal för det
'undersköna fosterländska köket', också en stolthet för det stora fäder
neslandet. Utställarna öfverhöljdes med beröm och utmärkelsetecken
(Lundin 1877, s. 103 f.).

TYSKLAND OCH DEN SVENSKA BONDEKULTUREN
År 1970 skriver Matyås Szabó sammanfattande om folkkulturen i mötet
mellan svenskt och tyskt: "Folkkulturen på båda sidor om Östersjön har
visat en samhörighet med kontinenten i såväl seder och bruk som i närings
liv, bebyggelse och byggnadsskick vilket framhävts av etnologerna.
'Användningen av en manlig herde, en 'höre', är typiskt för det sydsvenska
kulturområdet och sammanför detta med Tyskland och kontinenten' skrev
Berg 1934. Vad han här åsyftade var egentligen själva byherdeinstitutionen
[...]" (s. 193). Samtidigt får likheterna inte överbetonas då även norra Tysk
land kunnat ses som mycket exotiskt i en sydsvensk jämförelse. P:D.A. Atterbom skriver t.ex. 1818 i sina Minnen från Tyskland och Itali en: "I Stralsund
märker man redan, att man är i en sydligare stad än våra. Husens bygg
nadssätt, som till större delen ännu bibehållit mycket av den forntyska stilen
[...]" (1959, s. 23).
Om Tysklands folkkultur skriver Sigfrid Svensson: "Genom sin egen ex
pansionskraft har den tyska folkkulturen varit mindre utsatt för inflytanden
från grannområdena än man skulle ha kunnat vänta på grund av landets
läge mitt i Europa" (1954, sp. 88). Inom den tidigare etnologiska forskningen
har man kommit att beteckna den nordiska regionen som ett mottagar- och
randområde starkt påverkad av Mellaneuropa, särskilt de sydligaste de
larna. Inom vår bondeekonomi har kontakterna inte varit direkta utan bero
ende av förmedlande skikt. Man kan då ofta inte ha varit medveten om
dessa tyska förebilder och kultursamband.
Det bör dock framhållas att även den tyska bondekulturen före industria
lismen var ytterst provinsiell och inåtvänd. Hans-Åke Persson skriver
därom:
Den enskilde bonden och hantverkaren hade få kontakter med sina yr
kesbröder i andra regioner. De hade inte heller mycket gemensamt med
bankirer och storköpmän från samma region. Det fanns ingen gemensam
valuta, inget fungerande socialt nätverk, ingen infrastruktur eller natio
nellt marknadscentrum som knöt samman alla dessa kategorier. När pro
dukter transporterades inom 'Reichsgebiet' förtullades och beskattades
varorna vid varje ny gräns. Det fanns på så sätt inga tyska varor (Persson
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1993, s. 262).
Etnologerna har, som ovan antytts, av ålder hävdat en annan uppfattning.
I ett otryckt och odaterat manuskript söker Sigurd Erixon förklara nämnda
skillnader:
De flesta sedvänjor som förekomma i både Sverige och Tyskland äro ut
vecklade i oerhört rikare form i det senare landet. Hur skall detta förkla
ras? Jag antar att man här kan räkna med att Nordens enkelhet blott del
vis och i obetydlig grad beror på modernismen. Snarare på att folkbruken
är i tillväxt, att det finns ett slags fruktbarhet för nyväxt och att denna är
kyligare än söderut (citerat efter Arnstberg 1989, s. 114).
Att Tyskland sällan ingick i våra bönders kognitiva värld fram till 1800talets vidgade kontaktfält är ett ofta påpekat faktum. Däremot har man
inom den etnologiska forskningen sporadiskt kunnat påvisa tyska rötter för
materiella och andliga företeelser inom bondekulturen. Så gjorde t.ex. Nils
Lithberg 1928, när han undersökte kortspelet Brus. Han kunde peka på "en
tydlig anknytning mellan gotländska folkseder å ena sidan och nordtyskadanska å den andra. En liknande iakttagelse kunna vi göra på flera andra
områden, för Staffan- och Niklasfirande, för kransgillena vid pingst och
midsommar o.s.v. men äfven för så materiella ting som för tröskslagor och
höräfsor" (s. 239 f.).
Detta tyska inflytande har varit starkast inom bondekulturen längst i sö
der, för att sedan avta ju längre norrut vi kommer. Det gäller t.ex. byggnads
skick och mattraditioner, men även vår gamla bondepraktika. Den första
tyska bondepraktikan trycktes 1508 och under 1500-talet ökade praktikorna
starkt i antal, något som Karin Danver benämnt en "litterär stormflod"
(1943, s. 21). Dessa alster översattes till flera språk, men den svenska praktikan (den första är från 1662) är översatt via danskan. Förebilderna till olika
märkesdagar som kommit att ingå i svensk folktradition kan därvid ofta
spåras till tyskspråkigt område, vilket folklivsforskarna givit otaliga exem
pel på.
Många tyska kulturlån har benämningar som är folkliga översättningar
utan hänsyn tagen till den ursprungliga betydelsen. Ett sådant från mat
kulturens fält är den vetekaka som i Sydsverige går under namnet systerkaka
och som kom till Skåne från Danmark omkring år 1800. I Danmark går den
under benämningen sösterkage, vilket man anser är en omtolkning av det
ursprungliga Soester Kuche i tyska Westfalen.
När det gäller byggnadsskicket diskuterades under decennier den
sydvsenska gårdens genesis. Ehuru omstridd var den allmänt accepterade
bilden tydligast formulerad av Sigurd Erixon, nämligen att gården här
stammar från den mellantyska ("frankiska") gården som består av flera
byggnader kring en fyrsidig gårdsplan. Emot denna importteori har Albert
Eskeröd förespråkat en inhemsk uppkomst för den fyrlängade gården i
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södra Sverige (Bringéus 1971 och där anförd litteratur).
Kolonirörelsen under 1800-talet är visserligen ingen del av traditionell
bondekultur, men kan anses vara ett uttryck för "rus in urbe"
(lanthushållning i staden). I Skåne tillkom de första koloniområdena i slutet
av förra seklet; förebilderna var kontinentala. Magnus Bergquist, som senast
berört ämnet, konstaterar 1996 att "koloniländerna framför andra var Tysk
land, Frankrike och Danmark" (s. 36). I Tyskland hade koloniområden börjat
dyka upp i 1820-talets Kiel och Leipzig. Med mönster från Leipzig utveckla
des en organiserad form av koloniträdgårdar, Schrebergärten, i Berlin och
andra tyska städer (ibid).
Stigstenar, att användas när man steg till häst, har undersökts av Gösta
Berg. Han visar med utgångspunkt från Gotland på deras förekomst både i
Sverige och internationellt (1956, s. 60 ff.). Medeltida belägg saknas för
Skandinavien, men förekommer i bl. a. Tyskland.
Vi ha där dokumentariska belägg från karolingisk tid att en sådan sten
stod mitt på gården för att vara till hands vid uppstigning på hästryggen
... På 1500-talet lågo sådana stenar i de tyska städerna, särskilt vid rådhu
sen för att betjäna rådsherrarna när de redo från sammanträdena; en så
dan blev sålunda 1502 uppmurad i Frankfurt am Main vid Römer (ibid. s.
67).
Detta kan sägas vara ett typexempel på föremål som kommit till svensk
folkkultur som gesunkenes Kulturgut och som långt tidigare än i vårt land och
med större intensitet återfinns inom tysk mobil kultur, men som också tidigt
återfinns på annat håll i södra och västra Europa. En avgörande fråga är här,
som så ofta av likartad karaktär, om vi skall se företeelsen i vårt land som
resultatet av tysk påverkan och förmedling. Genom ett bristande källmate
rial har etnologerna sällan möjlighet att ge något entydigt svar eftersom
spridningsmönstret kan skifta från fall till fall. En viktig roll då det gäller att
härleda benämningar kan Wörter und Sachen-forskningen spela.

Traditionell gåsskötsel i Sverige
I författarens avhandling Gåsskötsel En etnologisk studie med särskild hänsyn
till skånska förhållanden,(1975), ges det jämförande materialet från Centraleu
ropa stort utrymme eftersom näringens utformning i Sverige varit starkt
avhängig utländska förebilder. Detta kan bl.a. spåras i den lantbruksekono
miska litteraturen, där ofta tyska förhållanden refereras, men i stället anpas
sas till årscykeln i Sverige.
I avhandlingen visas också att gåsskötsel inte är något entydigt begrepp.
Jämsides med den fullständiga skötseln från avel till slakt vid en och samma
brukningsenhet har flera, mer eller mindre ofullständiga former förekom
mit. Under 1800-talet blev "stubbgäss" ett begrepp. Skånska bönder köpte
därvid gäss från bl.a. utlandet under benämningen "pommerska gäss" för
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att låta dem gå på stubbåkrarna och efter slakt säljas i sydsvenska städer
samt i Stockholm. De pommerska gässen köptes i bl.a. Pommern och
Schleswig-Holstein av mellanhänder eller kom i järnvägsvagnar från Berlin.
Vagnarna kördes till olika stationer där skånska bönder samlats för att köpa.
Redan omkring 1880 kom pommerska gäss med skutor till Malmö och i
början av 1900-talet med ångfärjan Malmö. Denna handel var en modeföre
teelse och en anpassning till nya arbetsfördelningsprinciper, men råkade
snart i vanrykte genom att man inom föreningskretsar reagerade mycket
negativt. En karantänföreskrift med anledning av hönskolera medförde att
handeln upphörde och en del skånska bönder återgick till en traditionell,
fullständig skötsel. "Pommerska gäss", som ursprungligen var en kvalitets
beteckning för gåsbröst och späckgäss från norra Tyskland, lånade här namn
åt en företeelse som alltså råkade i vanrykte och där Tyskland bara var transitland för gässen som framavlats i Ryssland: "Ryska gäss skulle alltså vara
en mera adekvat term. Att de kommit att kallas pommerska, beror säkert på
att de namngivits av grosshandlarna, som var väl medvetna om det goda
rykte, som gässen i Pommern sedan gammalt haft - ryska gäss skulle inte
gått lika bra att sälja" (Genrup 1975, s. 119).

UTBYTE INOM MOBIL KULTUR - EXEMPLET ÅRSFESTER
När det gäller seder och föremål i anslutning till våra årsfester har Tyskland
genom tiderna varit storexportör till Sverige. Nedan ges några exempel med
utgångspunkt från inslag i en årsfestcykel.
De tidigast kända julgranarna var kollektiva företeelser och härstammar
från tyskt område. De har setts som en katolsk sed och kan påvisas från
"1500-talet, möjligen tidigare" (Rehnberg 1965, s. 183). Som julsymbol inom
familjen har granen också tyska rötter (1600-talet), varvid den kom att ses
som en protestantisk företeelse. "Att julgranen införts till Sverige från Tysk
land är allmänt bekant. Förloppet av överföringen samt julgranens funktio
ner i olika länder har måhända icke varit lika kända" (Rehnberg 1965, s.
183).
Ännu under 1700-talet hörde julgranen hemma i adliga och borgerliga
kretsar i Tyskland och nu finner man den även vid enstaka herrgårdar i
östra Svealand. Med hänvisning till en fortsatt spridning av julgranen i stä
der och prästhem i Sverige under 1800-talets förra hälft ger Mats Rehnberg
följande konkreta exempel:
Stundom har den direkta tyska kontakten varit så påtaglig som då Atterbom vid ett besök nyårsdagen 1818 hos Schelling i München såg 'det höga
strålande Christträdet'. Hos Geijer, som likaledes ägde rika tyska kontak
ter, upplevde Törneros granens tändning 1828, och 1837 kunde Fredrik
Dahlgren genom fönstren till Geijersgården se 'en liten granruska, fylld
med ljus' (1965 s 186).
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Julgranens vidare spridning i hemmen under 1800-talets senare del sker
utan tyskt inflytande, och faller därför utom ramen för denna undersökning.
Däremot har säkert tysk påverkan påskyndat spridningen av julgranar i
kyrkorna, och t.ex. på 1890-talet fanns i Tyska kyrkan i Stockholm två tända
julgranar i koret (Rehnberg 1965, s. 186).
Julgranen som idé under 1700-talet följs av julgransprydnader från Tysk
land. Från 1700-talet har vi Rauschgoldengel aus Nürnberg (av tunt mässings
bläck), från Biedermeierepoken t.ex. förgyllda eller försilvrade nötter och
från slutet av 1800-talet blåsta julgranskulor uteslutande från Thüringen,
vilka importerats in i vår egen tid men nu med konkurrens från andra län
der i väst och öst (Stille Pfistemeier 1972, passim). Denna bild kan komplet
teras med olika slags julpynt, och många leksaker som i borgerlighetens hem
under 1800-talet hamnat som julklappar under julgranen (se t.ex. WeberKellermann 1978, passim).
Adventsgranen, som via Ersta diakonissanstalt fick spridning i Sverige
under 1800-talets senare hälft, har likaledes visat sig ha tyska rötter
(Rehnberg a.a. s. 211 f.).
Den tyska adventskransen, som uppstått i städerna under 1900-talet, har
också sporadiskt kommit till Sverige och bl.a. förmedlats genom tyska di
rektkontakter: "Vissa sagesmän är medvetna om direkt inspiration från
tyska vänner eller anförvanter" (Rehnberg a.a. s. 218). Den vanliga svenska
varianten av adventskransen har blivit adventsstaken med fyra ljus. Den
fick allmän spridning under 1930-talet och kan bara indirekt anses ha tyska
rötter. Även adventskalenderns introduktion i Sverige i början av 1930-talet
sker efter tyska förebilder. Detta gäller även adventsstjärnan med rötter i
1880-talets Herrnhut nära dagens tysk-polska gräns; den förekom spora
diskt i Sverige i början av 1900-talet. Bland medelklassen har då enstaka
tyska adventsstjärnor funnit vägen till vårt land. Ett ofta citerat exempel på
hur förmedlingen kunnat gå till gäller biskopinnan Aurelius i Lund "som
vid sitt giftermål till Sverige fick en adventsstjärna med sig från sitt herrnhutiska barndomshem i Tyskland, där hon sedan barndomen var van vid
stjärnan" (ibid. s. 224). En saluföring av stjärnor på bred front kom till stånd
först på 1930-talet och en svensk tillverkning tog fart under krigsåren.
Om Luciatraditionen har tyska rötter är framför allt av intresse när det
gäller introduktionsskedet i Västsverige. Flera forskare, dock utan klara
bevis, har alltså ansett att Lucia härstammar från den tyskarnas gåvogivare
som vid jul går under namnet Christkindchen. I en studie, Luciafirandet och
dess ursprung. Något om en svensk-tysk folktro (1944), följer Waldemar Liungman Luciagestaltens förhistoria till kontinentens och Nordens luciagestalter.
Studien ger dock ingen slutgiltig lösning på "Luciaproblemet", bl.a. på
grund av bristfälligt tyskt källmaterial. Författaren kopplar studien till
världshändelserna i början av 1940-talet:
Visst är emellertid, att både Luciagestalten själv och hennes utvecklings
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historia visa oss vägen från mörkret till ljuset, från de onda tiderna till
bättre och ljusare. Må hon för oss alla bli sinnebilden för ljuset och tanke
friheten och för samhörigheten mellan de båda germanska folken på ömse
sidor om Östersjön (s. 24).
Samtliga dessa exempel visar hur våra julseder fyllts på från Tyskland
fram till vår egen tid även om konkurrensen från anglosaxiskt håll under
efterkrigstiden gjort att vi alltmer fått Disney-inslag i vår idealjul.
Under introduktionsskedet var man inom de kretsar som hade tyska
kontakter naturligtvis i samtliga nu givna exempel medveten om sedens
ursprung men under den allmänna spridningen till "svensk" sed förlorades
kunskapen. Detta har gjort att tyska julsaker blivit utbytbara och utkonkur
rerade av billiga kinesiska kopior.
Vi skall här ta upp en annan företeelse i årets festcykel där det tyska in
flytandet även klart framgår av benämningarna. Inom hela det tyskspråkiga
området var det vanligt att hantverkarna bjöd gesäller och lärlingar på en
fest vid Mikaeli under namn av Lichtbraten eller Lichtgans, då steken vanligt
vis var gås. När samma företeelse dyker upp i källmaterialet från Stockholm
vid Mårten 1652 gör Karin Danver följande antagande: "Det är möjligt, att
seden i denna form införts till Sverige först under 1600-talets början med de
talrika hantverkare, som då invandrade framförallt till Stockholm" (1943. s.
157).
Gertruddagens starka ställning som märkesdag under våren på Gotland
spårar Danver så långt tillbaka som till 1200-1400-talet och gör en koppling
till Hansan, där bland köpmännen Gertrud hade en framskjuten plats som
helgon (1943, s. 163).
De målade påskäggen i södra Sverige har tidigt påvisats ha tyska rötter. I
Påskhögtiden (1920) skriver Louise Hagberg:
Vilja vi söka efter ursprunget till det gamla bruket att färga påskäggen
och spela med dem, så får vi gå utanför våra bygder. Till oss har denna
sed nog närmast kommit över från Tyskland, där spelandet med 'röda
ägg' under påsken tidigt var så vanligt, att redan år 1615 förbud måste ut
färdas mot utövandet av dylika spel i kyrkor och på kyrkogårdar (s.
123 f.).
Föreställningen om påskharen är också vida spridd i tyskspråkiga länder.
Om spridningen utanför detta område skriver Nils-Arvid Bringéus: "Bilder
och påskkort anses ha bidragit till spridningen liksom import av pappägg
med bilder. På liknande sätt kan seden också ha kommit till Sverige förutom
genom direkt påverkan" (1981, s. 148). När det gäller pappägg med harar
och andra påskmotiv har sådana under efterkrigstiden importerats i stora
mängder från DDR och sålts i svenska varuhus m.m.
Seden att "narra april" är belagd från svenskt 1600-tal och torde närmast
ha kommit hit från Tyskland, liksom ramsan "april, april
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Majfesten, ursprungligen en fastlagsfest, har efter reformationen knutits
till olika tillfällen under försommar och sommar, vilket i ett historiskt per
spektiv undersökts av Gullan Gerwald i avhandlingen Majgrevefesten. En
kulturhistorisk analys (1996). Gerwalds rekonstruktion av majfesten i det
forna danska kulturområdet ses i relation till kontinentens festmönster. I
avhandlingen tas också hänsyn till det starka tyska inslaget i det danska och
svenska samhället, särskilt under medeltiden. Sammanfattningsvis, utan att
diskutera hur överförandet kan ha skett, skriver Gerwald: "Åtskilliga av de
festbruk som ingick i majfirandet har Ingeborg Weber-Keller mann funnit i
olika delar av Tyskland i samband med skörd och linberedning. Hon fann
dessa bruk vid storgodsen ... även om bruken hade sin egentliga hemvist i
bondesamhället" (1996, s. 194). Den medeltida tyska närvaron i Stockholm
påverkade på många sätt seden med en majgreve. Samma praxis som i
Magnus Erikssons stadslag om en uppdelning av svenskar och tyskar till
hälften vardera i stadens råd spårar författaren vid valet av majgrevar då
ungefär hälften bar tyska namn. Att valet var prestigeladdat förstås av att en
tysk borgare, som 1518 utsågs till majgreve, var en av stadens rikaste män
(ibid. s. 76).
Den lövade och blomsterprydda majstången har kontinentala rötter. Ge
nom analogislut kan man påstå att den kom till vårt land från Tyskland
redan under senmedeltiden. I Sverige flyttades den av klimatiska skäl från
maj till midsommar, och blev därmed midsommarstång. Seden fick först
förankring i städerna och nådde förhållandevis sent ut till samtliga delar av
den svenska landsbygden (Fossenius 1951, passim).
När det gäller det motsatta, dvs. ett svenskt inflytande på årsfesterna i
norra Tyskland, kan detta stundom ses som kopplat till den svenska över
högheten, åtminstone fram till 1815:
Julklapp bzw. Julklaas kam aus Skandinavien zu uns. Nach dem Dreissigjährigen Krieg waren mehrere Gebiete Mecklenburgs und Vorpom
merns durch die Friedensverträge unter schwedische Verwaltung geraten.
Die Schweden brachten auch ihre Bräuche mit in die Region, in der nicht
nur viele materielle, sondern auch kulturelle Werte vernichtet worden
waren (Czerwenka m.fl. 1993, s. 17).
Denna spridning hade naturligtvis skett inom samhällets övre skikt, där
julklappen i Sverige är belagd sedan 1730-talet. Självfallet finns i norra
Tyskland ett stort antal traditioner och företeelser som hänsyftar på svensk
tiden. För Rügens del har Otto Raab pekat på en mängd sådana i Svenska
minnen i Tyskland. Som exempel kan nämnas Karl XII-sägner i Rügenbornas
berättartradition (Raab 1916, s. 58 ff.).
Denna översikt har inte haft som syfte att vara heltäckande utan vill i
stället visa på Tyskland som storexportör av seder vid våra årsfester, samt
ge vissa kronologiska hållpunkter som kan jämföras med andra tysk
svenska kontakter.
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"Geskäret" som innovation på 1700-talet
Vid trettonde nordiska folklivs- och folkminnesforskarmötet i Lund 1957,
med Norden och kontinenten som tema, diskuterades bl. a. hantverket som
kulturförmedlare mellan Norden och övriga Europa. De exempel som
framlades kom mest från våra nordiska grannländer, men Allan Nilsson
pekade på det s.k. geskäret i det svenska yrkesrepslageriet. Detta "finns
beskrivet hos P.R. Sprengels i hans Werke und Künste och avbildat i Encyklopedien 1772" (Nilsson 1958, s. 158). Detta föremål har använts vid hop
slagning av rep och tas som exempel på att vandrande gesäller stått för
spridningen från kontinenten till Sverige:
Det föreföll således som geskäret dykt upp under 1700-talets senare hälft i
det svenska yrkesrepslageriet såsom en nyhet inkommen från den tyska
hantverkskulturen, och eftersom verktyget särskilt kom att användas av
vandrande gesäller vid tömspinning åt allmogen, kunde det förmodas att
de intagit en förmedlande ställning vid spridandet av nyheten, varvid det
således för att tala med Sigfrid Svensson kunde hävdas att yttervärlden
fördes in i bygden via ambulerande yrkesmän (ibid.).
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KAPITEL 6

Migration - strukturer och levnadsöden

ARBETSVANDRINGAR SVERIGE-TYSKLAND
Mobilitet i form av den tyska expansionen i Östersjöområdet hade i Tysk
land en viktig parallell i form av arbetsvandringar, vilket Göran Rosander
behandlat i sin avhandling Herrarbete (1967). Under 1300-talet och fram till
trettioåriga kriget gick arbetsvandringar från bl.a. Lausitz till Thüringen, och
under 1500-talet kom arbetskraft till slåtter- och skördearbete i Holland från
västra Tyskland. Till godsen i västra Tyskland kom arbetskraft från de fatti
gare nejderna i landet, och till Berlin från bl.a. Rügen. Under 1800-talet be
tecknade Sachsengängerei flyttande säsongarbetskraft till betodlingarna i
Sachsen, och senare även till andra betodlingsdistrikt. Denna företeelse har
1987 behandlats av Ingeborg Weber-Kellermann, som även presenterar en
karta över 1800-talets mobila skördearbetare i Tyskland. Från Sverige går
vandringar mot Mecklenburg (Elbe) och Schleswig-Holstein (Weber-Kellermann 1987, s. 375).
Säsongarbetare kom alltså även från Skandinavien till Tyskland, men de
var inte lika begärliga p.g.a. de högre anspråk de hade (s. 67). Rosarider
pekar dock på att redan åren efter trettioåriga kriget arbetade några norabor
i Svenska Pommern (s. 310). Det var emellertid inte förrän under 1800-talet
som grannländerna i söder utövade den stora lockelsen på den svenska ar
betskraften: "Till Danmark och Tyskland reste stora skaror från kargare
trakter i Sydsverige" (s. 318). Som redan nämnts var man försiktig vid an
ställning av svenskar, som var kända som frihetsälskande och med stark
självkänsla samt med benägenhet för "Genuss geistiger Getränke und Hang
zu äusserlichen Prunk" (Meyers Konversations-Lexikon, bd 15,1897, s. 717). De
svenska arbetsvandringarna från 1800-talets Småland har behandlats av
Mats Rehnberg. Han framhåller att de som utvandrade till Tyskland främst
tog tjänst i det nordtyska storjordbruket:
Värvningen skedde per annons, genom värvare eller ryktesvägen. En an
nons i Zeitung für Nord-Deutschland har följande lydelse; 'Svenskt tjäns
tefolk utbjudes av undertecknad till ärade tyska herrskaper, nämligen
stora drängar till 371/2 rthr preussiskt courant för år, halvdrängar till 30
d:o, gossar till 15 à 20 d:o, stora pigor till 221/2 d:o, halvpigor till 15 à 18
d:o. Passagerareavgiften är för vardera av ovannämnda personer 111/2
rthr pr. ert. De kvinnor, som i havande tillstånd hitkomma från Sverige,
återsändas på min bekostnad och erhållas en annan piga i stället. Varje
uppdrag utföres promt och anskaffas endast dugligt och brukbart folk. -
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Morihof vid Lübeck. H VOSS, Boskapshandlare' (Rehnberg 1957, s.
154 f.).
Under nödåren på 1860-talet kunde 200 arbetssökande komma till Lübeck
med ångbåt på en enda dag. Man satte även in extratåg från Småland till
Tyskland. Detta var en migration av personer från södra Sverige som hade
det sämst ställt och som inte hade pengar till en amerikabiljett. Här kunde
de av arbetsagenten få låna till Tysklandsbiljetten. Flertalet av dessa emi
granter var ensamstående.
Ar 1987 gav Agnes Wirén ett nytt bidrag till denna "glömda" utvandring
i slutet av 1800-talet, då svenskarna kom att bli något av ett övningsobjekt
för tidig tysk utlänningspolitik. Problemen var dock många:
Svenskarna var den första större etniskt enhetliga arbetarminoriteten av
utländsk härkomst i Tyskland. Deras möjligheter att integreras i det tyska
samhället var ytterst begränsade ... Endast i Mecklenburg medgavs naturalisering och uppehållsrätt (Wirén 1987, s. 464).
Redan mot slutet av 1860-talet värvade junkrarna öster om Elbe svenskar,
vilket pågick fram till 1890-talet. Dessa svenskar blev ofta illa behandlade
och kom att avlösas av polska, ryska och galiziska arbetare (ibid. s. 464 f.).
På 1870-talet värvades svenska varvsarbetare till Kiel (ibid. s. 466 f.). Aren
1901-1909 räknar man med att ca 9 000 svenskar var bosatta i Tyskland,
permanent eller som pendlare; till detta kommer alla de som gjorde utbild
ningsresor till Tyskland (ibid.).

HANDELSFÖRBINDELSER

OCH

TYSK

PÅVERKAN

PÅ

SVENSK INDUSTRI OCH TYSK ARBETSKRAFTSINVANDRING
Handelsrelationerna mellan Sverige och Tyskland kring sekelskiftet 1900 har
behandlats av ett antal forskare, däribland Yvonne Maria Werner. Tysk in
dustri sökte då bl.a. att få kontroll över den svenska järnmalmen. Detta ska
pade en konflikt mellan svenska och tyska intressen. "I början av 1900-talet
framträdde järnmalmsfrågan som en ny och viktig faktor i de svensk-tyska
relationerna. Den kraftigt expanderande utförseln av svensk järnmalm gick
huvudsakligen till Tyskland och spelade en betydelsefull roll för den tunga
tyska industriens järnmalmsförsörjning. I Sverige blev järnmalmsexporten
föremål för en häftig kritik och inflytelserika grupper strävade efter att ge
nom statliga tvångsåtgärder av olika slag få den begränsad" (Werner 1989,
s. 19). Flera forskare har studerat denna handelspolitik i ett större samman
hang och sett den som en växelverkan mellan yttre och inre faktorer.
Claudius H. Riegler har med olika exempel visat att svenskt arbetsliv är
resultatet av processer med flera tyska rötter. August Palm förmedlade t.ex.
impulser angående arbetstagarnas kollektiva organisering, medan bety
dande arbetsvandringar såväl från hantverkar- som senare arbetarklass gav
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bestående överföringar på arbets- och organisationsförhållanden. Inom or
ganisationspsykologiska och kommunikationsteoretiska idétraditioner visar
Riegler hur vi är påverkade av tyska forskare som Kurt Lewin och Jürgen
Habermas (Riegler 1994, passim).
I Svenskhet som strategi (1987) ger Kati Laine-Sveiby några exempel från
tysk företagskultur: "Tyskland är ju i svenskarnas medvetande ett land som
inte besväras av beslutsångest" (s. 53), men den gängse föreställningen att
det går trögt att fatta beslut i Sverige vederläggs: "Det går inte snabbare att
komma till beslut i Tyskland, menar de (tyska företagsexperter). Skillnaden
ligger snarare i hur man till slut kommer fram" (s. 53). I Sverige har vi olika
nivåer - i Tyskland flera direktörer som måste få säga sitt. I Tyskland ser
man inte sin vd, han får inte vara "mjuk" (s. 55). Ett uttalande, som vid
första anblicken förvånar eftersom vi förknippar Tyskland med titlar o.d. är
följande: "Yrket har inte samma symbolvärde som i Sverige. Man sätter inte
på samma sätt likhetstecken mellan yrke och identitet" (s. 62). Dessa utta
landen behöver ytterligare förklaras och kan naturligtvis ifrågasättas, men
studien är ett bra exempel på att i senare etnologiska arbeten det tyska ofta
setts i motsats till det svenska - särskilt när det gäller nutida förhållanden.
Rötterna till de ovan uppmärksammade skillnaderna mellan svensk och tysk
företagskultur måste också sökas i 1800-talets industriella revolution i Sve
rige med Tyskland som ett av föregångsländerna.
Lisa Brunnström visar i Den rationella fabriken (1990) på ett stort tyskt in
flytande på svenskt fabriksbyggande. Studien behandlar tiden 1900-1930talet, ASEA:s Mimerverkstad är ett tydligt exempel på ett direkt tyskt infly
tande (1912), men listan på exempel kan lång. L M Ericsson hade t.ex. ett
motsvarande förhållande till Siemens (s. 176). Andra förebilder i Tyskland
var AEG:s turbinfabrik i Berlin och Fagusfabriken i Alfeld. Kontakterna
innebar bl.a. att svenska arkitekter besökte tyska fabriker (t.ex. Hahr). Im
pulser från USA kunde också komma via Tyskland. Förutom byggnader
studerades tysk arbetsdisciplin.
Som särskilt Claudius H. Riegler pekat på har vi under 1800-talet en be
tydande men ganska okänd tysk arbetskraftsförflyttning till Sverige. På ett
övergripande plan kan man tala om att dessa tyskar kom för att fylla luckor
för teknisk och administrativ expertis, men går man ner på individnivå och
ser på enskilda levnadsöden kan i många fall överflyttandet till Sverige ses
som tillfälligheter.
När t.ex. Carl Kristian Heinrich Franke - en framstående borgare i Skel
lefteå kring sekelskiftet, född 1840 i Hannover, - kom till Sverige, var det i
egenskap av musiker, varvid han knöts till ett resande cirkussällskap. Hans
fortsatta levnadsbana är dock på många sätt typisk för tyska invandrare i
Sverige då han ständigt hade nya mål i sikte och därvid även gjorde ett antal
"klassresor". Från det kringflackande artistlivet sökte han sig först till Luleå,
där han blev fältmusikant vid Norrbottens regemente och även avancerade
till musikfanjunkare. Carl med familj kom 1866 till Skellefteå, då han erhöll
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anställning som stadsvaktmästare och polis. Snart ändrade han dock yrkes
bana igen och öppnade med hustrun fotoateljé. De ägde också ett hemman,
men kunde i början av 1900-talet bygga sig ett större hus med ateljé vid
Storgatan i Skellefteå, varvid de även socialt kom in i borgerskapet. Paral
lellt fortsatte Franke med musiken. Han var t.ex. med vid bildandet av
Skellefteå Musikförening och blev dess instruktör. "Den Frankeska familjen
var ett internationellt inslag i Skellefteå borgerskap. Franke själv var tysk
och makarna talte tyska sinsemellan" (Renhorn 1945, s. 63). Ursprunget
gjorde att Franke tog ställning för Tyskland under fransk-tyska kriget 187071, men att han inte var någon fanatisk tysk nationalist visas bl.a. av att han
gav sin yngste son namnet Napoleon! Paret Franke fick tio barn av vilka
några for till Amerika, själv dog Carl 1919 och några ättlingar finns inte
längre kvar i Skellefteå.
När det gäller etnologisk forskning om tyskspråkig arbetskraftsinvand
ring under industrialismen har vi inte mycket att relatera Franke till i samti
den. Vi måste i stället bege oss till tiden efter 1945, då tyskar rapsodiskt in
tervjuats som del av det nya mångkulturella invandrarlandet Sverige.

TYSK ARBETSKRAFTSINVANDRING EFTER
ANDRA VÄRLDSKRIGET
År 1990 utgav Bohusläns museum Silvia Dürmeiers uppsats Svensk, född i
Hamburg. Tyska invandrare till Uddevalla 1946-1968. Dessa invandrare kom
som eftersökt arbetskraft och de kom snabbt in i det svenska samhället.
Männen kom in vid Uddevallavarvet och kvinnorna i konfektionsindustrin.
Totalt kom 275 män och 80 kvinnor och inom gruppen gifte sig många med
varandra. Utseendet gjorde att man smälte in i den nya miljön men man
känner sig som tyskar i grund och botten. Barnen däremot är 100 % sve ns
kar. Den stora kulturchocken initiait gäller den svenska maten (det söta brö
det och den söta sillen, den smaklösa korven, frånvaron av grönsaker och
tårtans placering sist vid kaffebjudningar). I hemmen kan man spåra det
tyska genom tyska böcker i bokhyllan, tyska tavlor och tyska möbler. Svens
karnas syn har varit att dessa tyskar är effektiva och duktiga - många har
blivit förmän och ingenjörer - men att man utövar en sträng barnuppfostran.
Nästan alla som är kvar är svenska medborgare och trivs i Sverige - bl.a. ser
man positivt på frånvaron av det tyska jagandet efter statussymboler. Friti
den tillbringar många i naturen.
Delvis en motbild till denna bohuslänsk^ idyll ger Arne och Monika Järtelius i Så blev mitt liv i Sverige (1978). De återger några intervjuer som dels
visar på problem man mött i det nya hemlandet, dels på skillnader i kultur
och mentalitet mellan de bägge länderna.
Även här framhålls att tyska flickor, som kom hit efter andra världskriget
för att arbeta och skapa sig en ny framtid, tämligen snabbt anpassade sig till
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det yttre och ofta ingick äktenskap med svenska män. "Annie", som kom till
Sverige 1953, berättar om sitt möte med svensk medelklass och sitt byte av
identitet - bägge framstod som problematiska: "Från Tyskland var vi inte
vana med att titulera folk; titelsjukan hade försvunnit" (s. 46). Efter det att
hon sökt svenskt medborgarskap kom traumat: "Att inte längre vara tyska
kändes inte bra. Det gjorde mig väldigt ledsen ... Först hade jag gett upp mitt
språk, det här var andra steget ... Vad är jag nu: tyska, svenska, marienwerdska?" (s. 50 f., 61).
I en annan intervju ur boken formuleras problemet: "I och med att jag
flyttade till Sverige blev jag till ingenting ... Många svenska husmödrar tog
gärna emot en tyska som hembiträde. Ändå var man inte särskilt snäll mot
oss. Jag har frågat mig om det berodde på att vi hade förlorat kriget och att
man för den skull nu kunde behandla oss lite hur som helst... Många gifte
sig efter att ha varit här enbart en kort tid, och när vardagslivet tog vid, vi
sade det sig att det inte var lätt att vara gift med en svensk man och att
komma in i en svensk familj blev otaliga tragedier för konsulatet att ta hand
om" (s. 262).
Måndagen den 10 oktober 1994 intervjuade jag fru Stade (namnet är fin
gerat) i hennes lägenhet i Kalmar:
Jag kom hit 1948 och härstammar från Pommern. Ett år upplevde jag
också Stettin under den polska tiden. Jag kom sedan till Västtyskland vari
från jag sedan kom till Kalmar. Min man och jag hade gift oss 1941 och
han kom hit till Kalmar direkt efter kriget 1945. Han kom då från Kurland
... Jag var glad när jag kom till Kalmar ... När jag kom hit fick man äta sig
mätt, det var lugnt och skönt. Vi fick hyra möblerat hos en tyskvänlig man
i Kalmar. Efter två månader fick jag arbete. Där var jag kvar i 30 år ...
Djävlar tysk, nazist kunde man skrika på gatan efter oss i Kalmar i början
efter kriget - speciellt gjorde man det efter min man. Det var vuxna män
niskor som skrek detta. Vi blev också 'observerade' av grannen i huset där
vi bodde. Grannfrun talade om koncentrationsläger och sådant när vi träf
fades i tvättstugan - det var de första åren när vi bodde inneboende. Hus
ägaren fick ibland obehag när han försvarade oss ... När min man sökte
jobb 1946-47 fick han det inte när han sa att han var tysk ... Jag kunde inte
ett ord svenska när jag började jobba. För mig i dag kvittar det om jag lä
ser eller hör på svenska eller tyska. Några tyska seder kan jag inte säga att
jag har bevarat... När det gäller mentalitet går det här i Sverige lugnt till
väga. Tyskarna kan vara högröstade på sätt och vis. När vi bott i Sverige i
flera år mötte vi en gång en bil med högröstade tyskar och vi reagerade
negativt. Vi hade anpassat oss till det svenska sättet att vara ... Jag känner
mig som både svensk och tysk nu - jag blir aldrig 100 % svenska. Det enda
tyska jag saknar är det kulturella, vinkulturen och musiklivet i Tyskland därför har jag också skaffat "delar" så att jag kan se tyska kanaler.
Tyskarna har fått arbeta hårt för att komma igen. En släkting till mig var
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flykting i Västtyskland och arbetade ihop till en stor villa. Hån hade inga
skulder och han fick inte hjälp av någon. Det är typiskt för tyskarna - de
arbetar av egen kraft - går inte till socialen - dom skulle skämmas. Allt
här i lägenheten har vi arbetat ihop på samma vis.
I Det osynliga arvet av Billy Ehn och Karl-Olov Arnstberg (1980) är en av
de sexton intervjuade invandrare Karl Krause från den del av Ostpreussen
som tillföll Sovjetunionen efter 1945. Vid intervjun bodde han som pensione
rad skogsarbetare vid Uddeholms bruk i sin svenska tjänstebostad. I Tysk
land var hans föräldrar lantarbetare. Under kriget tjänstgjorde Karl Krause
fyra år vid ostfronten och sedan vid västfronten, där han hamnade i ameri
kansk fångenskap. Ar 1946 återförenades han med sin hustru i Västtyskland.
En dag såg Krause en annons i tidningen: "Sverige behöver skogsarbetare"
och från svartarbete i Tyskland åkte han 1952 över till Sverige: "Jag trivdes!
Det var bra med jobb och inkomst. Jag förstod att det var framtiden för oss
... Vi var en hel tågtransport som kom till Sverige och när vi var framme
sorterades vi åtta om åtta" (a.a. s. 237). Sammanlagt var det 80-talet personer
som kom från Marne, men det förekom fler transporter fr.o.m. 1951. Vid
utresan visste Krause mycket lite om Sverige: "... vad man läst och hört så
där. Gammal dansmusik hade jag hört från Sverige före kriget" (ibid. s. 237).
Hustrun flyttade också över till Sverige och i Brattfors fick de en lägenhet i
ett hus där två andra tyska familjer bodde. När Krause kom till Sverige
upplevde han svenskarna som naiva och nyfikna. Främlingsskapet kändes
svårt i början, men den trygga tillvaron i Sverige var skäl nog för att stanna.
Hustrun hade lätt att anpassa sig: "Hon fann sig tillrätta ganska bra, talade
bättre svenska än jag. Likaså min son. Sådan trygghet och välfärd hade vi ju
aldrig haft" (ibid. s. 239). Värmlänningarna i trakten var "ibland rätt så av
visande. Det var lättare med norrlänningarna, som var mer renhåriga. De
var ju också en slags gästarbetare ..." (ibid.). När Krause summerar sitt liv
menar han att det varit "arbetstid". Detta uttalande är typiskt för många av
efterkrigstidens tyskar i Sverige, och intervjuerna kretsar mycket kring ar
bete och synen på övrig tid som "kompensatorisk".
En invandrare lever alltid i dubbla kulturella sammanhang oavsett om
det gäller arbetsvandringar, familjeinvandring eller flykt. Att migrationen
alltid leder till verklig stress eller identitetskris är däremot inte säkert.
Andra generationens tyska invandrare synes ha haft det lättare än andra
grupper - de har snabbt blivit försvenskade ifall de varit bofasta en längre
tid.
Tyska invandrare i Sverige har naturligtvis utsatts för kulturkollisioner
eller rent av kulturchocker, men inte i den utsträckning som många andra
invandrargrupper.
Detta är en generell bild - bl.a. Sten Carlsson har visat att tyskarna i Sve
rige assimilerats olika snabbt under olika epoker och inom olika sociala
skikt. Det är slutligen viktigt att betona att vi hela tiden under termer av
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grupper behandlar enskilda individer och ser genom tiderna
mängd olika "invandrarstrategier".

tydligt en

Ett tyskt flyktingöde i Kalmar
Hösten 1994 besökte jag arkitekt Baumgarten (namnet är fingerat) i hans
villa i Kalmar, ett par stenkast från Ölandsbron. Han tar emot i sitt vardags
rum, där vi bänkar oss vid ett matsalsbord. Bakom detta finns en större bok
hylla med påfallande många tyska böcker.
Jag härstammar ursprungligen från Österrike. År 1938 kom jag till Sverige
- året innan tillbringade jag i Österrike, dessförinnan hade jag studerat i
Berlin och hade redan då mina aningar ... Av en slump fick jag höra att
Sverige var berett att ta emot ett begränsat antal flyktingar från Österrike.
Jag lämnade in mina papper och min ansökan beviljades. I Sverige fick jag
tillstånd att arbeta som praktikant... När kriget bröt ut blev det sämre på
arbetsmarknaden, men jag var en av de få utlänningar som kunde fort
sätta att arbeta. Det var ett projekt för Uppsala universitet... Jag lärde mig
svenska språket genom arbetet. Cheferna där jag jobbade (Aga) menade
dock att lära svenska var inte så viktigt - de ville ha folk som kunde tyska
som andra språk. Att tala i telefon var det knepigaste i början när det
gäller kontakterna med svenskarna.
Tiden gick och sen kom byggnadsverksamheten i gång i Sverige ute i
landsorten. En arkitekt i Kalmar sökte en medarbetare. Det var sommaren
1941. Jag fick jobb fram till jul garanterat, men stannade i 10 år. Det fanns
en länsarkitekt i Kalmar och han behövde folk, så jag bytte till statlig
tjänst. Även där stannande jag i c:ä 10 år.
Nu har jag få rötter i Kalmar. Jag träffade här min fru och vi gifte oss.
Så blev det en tjänst som biträdande stadsarkitekt ledig - jag sökte och
fick den. Märkligt nog varade den anställningen också i c:a 10 år.
Angående synen på tyskspråkiga under och efter kriget upplevde jag
den lite blandad. Jag framhöll att jag var österrikare och det mildrade på
något sätt. När jag kom till Sverige var det en påtaglig tyskvänlig för att
inte säga nazivänlig stämning på många sätt i landet. Den första tiden var
det för min del mest umgänge med österrikare - de tyska kollegor jag
hade var politiskt till vänster.
Svenskarna - deras mentalitet och kultur är en 'blandning7 som jag ome
delbart kom att gilla.
Idag är jag mest svensk, fast... - jag har ju största delen av mitt liv varit
i Sverige. Språket var den stora svårigheten i början. Jag hade en del
drömmar efter det att jag kom till Sverige. Dessa drömmer var 'på tyska',
men så i en dröm kom det upp en situation när jag svarade på svenska.
Jag kände mig då faktiskt 'lite mallig' - det var c:a 1,5 år efter min an
komst till Sverige. Men det var ännu en lång väg att gå innan jag talade
flytande svenska och fortfarande kan du höra att jag bryter på tyska.
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I Stockholm var det en österrikisk förening som jag blev medlem i. I
Kalmar fanns nog något liknande i tyska kretsar men jag var inte intresse
rad.
Mina landsmän, wienarna, är stora lokalpatrioter. När jag kom till Kal
mar fann jag att det var en utpräglad lokalpatriotism även här - jag tycker
det var mer då än nu. Jag har egentligen inte haft kontakt med 'riktiga'
kalmariter. Jag har aldrig lyckats komma in i deras nätverk.
Några ord om min utbildning. Jag gick i gymnasium i Görlitz vid flo
den Neisse. Vi bodde på den sidan som nu tillhör Polen. Vi flyttade sedan
till Berlin och jag utbildades till arkitekt vid Technische Hochschule i Berlin-Charlottenburg. Min mamma, som du tidigare träffat, bodde hela ti
den kvar i DDR, men det hade varit roligt om hon också varit i Sverige.
Vi har här ett flyktingöde som tillhör den "bortglömda" flyktingvåg som
Helmut Müssener ingående studerat (1974, 1975, 1990). Dessa tyskspråkiga
flyktingar som kom mellan 1933 och 1945 utgjorde tillsammans ungefär
5 500 personer.
Satt i relation till sin storlek och den tid under vilken de skulle komma har
dessa flyktingar nog varit den mest produktiva och framgångsrika emi
grantgrupp, som någonsin har kommit till detta land. Bland dem fanns
två personligheter som sedermera skulle bli nobelpristagare, åtskilliga
framstående politiker och fackföreningsledare, talrika vatenskapsmän och
-kvinnor, konstnärer, ett tiotal författare och knappt hundra journalister
samt några tusen anonyma i allmänhet välutbildade flyktingar, arbetare
och intellektuella, som ville göra rätt för sig ... (Müssener 1994, s. 29).
Det är alltså i denna stora sistnämnda grupp som vår informant ingick - han
avled kort tid efter vår intervju.

Harry Schein - centraleuropé - svensk - världsmedborgare
Bland de tyskspråkiga flyktingarna som kom till Sverige fram till krigsslutet
fanns alltså ett stort antal av Müssener uppräknade framstående personlig
heter, bl.a. filminstitutets Harry Schein. Intresset riktas här på Schein som
han framställer sig som österrikare, jude och svensk. Särskilt är detta fallet i
hans senaste bok Sluten, där alla dessa tre identiteter diskuteras.
Är Schein på något sätt typisk för tyskspråkiga invandrare i Sverige?
Kanske för den grupp "världsmedborgare" som nått en viktig ekonomisk,
kulturell eller politisk position i Sverige, och som inte aktivt söker sina rötter
i den del av Europa där de "händelsevis" har sitt ursprung och där de vuxit
upp. I detta fall kan jag se vissa gemensamma drag mellan den hanseatiske
köpmannen och Harry Schein, utan att hårddra det hela.
Harry Schein säger sig minnas mindre av sin österrikiska barndom än
nästan någon han känner (Schein 1995, s. 9). I förordet till boken talar han
om "en barndom som tillhör en annan tid, en annan person" (a.a. s. 8). Att
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han " definitivt ledsnat" på det österrikiska köket ser jag också som ett starkt
uttryck för ett avståndstagande från en österrikisk identitet (a.a. s. 24). När
Österrikes ambassadör i Sverige i ett brev skriver att "Ni i offentliga sam
manhang beklagat att Ni varit en österrikare" gör Schein invändningar och
menar att "man måste göra en skillnad mellan ett land och ett folk, dåtidens
folk och dagens folk" (a.a. s. 27). Han förnekar också sitt judiska arv (a.a.
S.33)
Om Schein inte är jude eller österrikare är han då svensk? Han kom hit av
en slump och sökte sig till socialdemokratin som var "det svenskaste som
fanns, den politiska makten" (s. 80).
Många svenskar tycker att Schein både är och inte är svensk. "Det är klart
att jag är svensk. Jag har bott i Sverige längre än de flesta svenskar, skriver
antagligen bättre svenska än de flesta svenskar, är med många band star
kare knuten till detta samhälle än de flesta svenskar" (a.a. s. 94). Däremot
säger Schein att han under de första tio åren i Sverige inte var "svensk"
(ibid.). Viljan av att vara svensk underlättades av att han var socialdemokrat
och Sverige socialdemokratiskt. En brist i svenskheten hos vår "informant"
är, säger han, bristen på kunskaper utlärda i den svenska folkskolan om
svensk geografi, natur och historia är (a.a. s. 97).
Längre fram säger Schein att han inte är någon riktig svensk efter det han
sagt: "Jag är inte längre svensk därför att jag inför utlänningar kan skryta
med att vara svensk" (a.a. s. 96). Delar av barndomen, namn och tysk bryt
ning finns kvar, men han säger sig lättare kunna tala med amerikanare och
engelsmän än med tyskar och österrikare, och han betonar att hans engelska
är betydligt bättre än hans tyska.
Vad blir kvar av denna något svårtolkade levnadshistoria? Kanske att vi
här har en bild av en europé eller världsmedborgare som av en händelse
blivit född i Österrike och som av en slump kommit att slå sig ner och göra
karriär i Sverige. Vi har många andra exempel på detta i vår "svenska" his
toria, vilket redovisats ovan.

Peter Weiss och Sverige
Scheins beskrivning av livet i Sverige har vissa likheter med den bild vi får
genom författaren och allkonstnären Peter Weiss (1916-82). Under rubriken
"Jag bodde helt enkelt där" behandlar Helmut Miissener 1991 Weiss i
svensk exil fr.o.m. 1939: "Sverige förblev det omstridda icke-hemland, i
vilket författaren 'helt enkelt' bodde och Stockholm en hemort, som ifråga
sattes hela tiden 'en nordisk boplats'" (s. 39). Det enda positiva omnämnan
det av Sverige i "outsidern" Weiss notisböcker gäller vår demokratiska tra
dition (s. 40). Weiss mötte "den svenska avundsjukan" (s. 55) och uttalar sig
negativt om "den svenska instängdheten" (s. 40). Som storstadsmänniska
inspirerades han inte heller av svensk natur, som annars ofta starkt präglar
nutida tyskars Sverigebild.
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KAPITEL 7

Strukturella synteser

ÖSTERSJÖN - KAMPENS HAV
De tysk-svenska kontakterna har alltid gått över vatten, med dramatiska
skiftningar i maktens korologi som varit förutsättningar för förvandlingar på
kulturens område. Inom den tidigare folklivsforskningen var man här in
riktad på klarläggande av kulturvägar, kulturområden och kultur gränser.
Den tyska östexpansionen, stadskulturens utbredning, och Hansan är cent
rala begrepp när det gäller det starka tyska inflytandet i Norden fr.o.m. me
deltiden. Trettioåriga kriget och Sverige som stormakt innebar nya bak
grundsfaktorer för nämnda kulturkontakter. Den politiska utvecklingen i
Tyskland, från småstater till ett uppstigande Preussen och ett enat Tyskland
1871, har på ett ofta oväntat sätt påverkat vårt samhälle. 1900-talets Öster
sjön som såväl krigsskådeplats som sommarlandskap har likaledes satt
djupa kulturella spår. Samma sak gäller det kalla kriget och dess brytning.
Genom hela denna studie har Östersjöfarkoster från den medeltida koggen
till dagens fritidsbåtar under tysk flagg och mastodontfärjor varit symboler
för de svensk-tyska förbindelserna samtidigt som de satt vissa gränser för
utbytet.
Reinhard Peesch och Wolfgang Rudolph har sökt att periodisera dessa
kontakter över södra Östersjön:
Waren es im Frühmittelalter vornehmlich volkskulturelle Verbindungen
der Seefahrer und Fischer, so gewannen im darauffolgenden hansischen
Zeitraum die Kontakte des kaufmännischen Bürgertums und des städti
schen Handwerks das Übergewicht. Im Spätfeudalismus dominierten
dann vielfältige Verbindungen zwischen den Vertretern der Kirche und
den Gelehrten der Universitäten (Erixoniana II , 1971, s. 56).

NYA "HANSOR"
Även om den gamla Hansan dog ut på 1600-talet har Hansatanken då och
då dykt upp. Vid slutet av 1800-talet återkom tanken på en ny Hansa som
skulle vara en ekonomisk, politisk och andlig gemenskap i Östersjöregionen.
Liknande tankar har återkommit under senare år, t.o.m. före Berlinmurens
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fall 1989, och har under senare år blivit allt starkare. Om denna nya Hansa
skriver Harald Runblom:
Utan tvekan har Hansan fått en ny aktualitet som historiskt fenomen ge
nom det tyska enandet och den därmed följande markeringen av Tysk
lands ledande ekonomiska roll i Europa. Men det är historikerns uppgift
att inte låta snara sig av slagord som Die neue Hanse (den nya Hansan)
och projicera framåt utan snarare att blottlägga de historiska kontexter
som dessa slagord illustrerar" (1995, s. 16).

TYSKLAND "IRREDENTA", DIASPORA
I den finländske geografiprofessorn Johan Evert Rosbergs bok Nordiskt
kynne. Jämförande karakteristiker (1932) heter det i en sammanfattande karak
teristik:
Lättheten att glömma sin nationalitet är väl ett allmänt germanskt drag. I
tyska tidningar klagas lika ofta över denationaliseringen som i 'Allsvensk
samling'. Huru många framstående ungrare, polacker, ryssar, ja t.o.m.
fransmän är icke ursprungligen av tysk härstamning? Danskar och hol
ländare behålla lättare sin nationalitet än tyskar och svenskar. Företeelsen
är väl närmast beroende därav, att germanerna med iver och framgång
tillägna sig främmande språk och intressera sig för andra folks seder och
bruk (1932, s. 128).
Tyskspråkiga invandrare i Sverige har på liknande sätt genom tiderna as
similerats mycket snabbt, och när de behållit en hegemoni över en längre tid,
som i Stockholm och Kalmar, har det varit fråga om nya invandrarvågor
som upphävt täta utflyttningar. Detta mönster är dock inte generellt om vi
ser globalt på tyskspråkig invandring.
Tyskar i främmande länder har funnits i alla tider, både som grupper och
som enstaka personer. De tyskar som tidigt emigrerade till Frankrike assi
milerades snabbt, medan tysk Ostbewegung alltsedan tidig medeltid resulte
rat i talrika tyska kolonier. Denna kolonisation har sedan fortsatt i vågor. På
1500-talet uppstod en tysk koloni i Moskva och senare även bl.a. i Kaukasus.
Den tyska minoriteten i f.d. Sovjetunionen har behandlats av Regina Römhild. Hon pekar bl.a. på att denna tidiga östliga utvandring i sextonde seklet
berodde på ekonomiska och religiösa orsaker. I Ryssland var de länge väl
komna eftersom de medförde västerländsk know-how till landet. I det nya
hemlandet lärde sig tyskarna "to get along with the Russians and other na
tionalities living in the same area. The Germans convinced by working hard,
although they were rewarded with high positions" (Römhild 1994). I denna
miljö bars tyskheten upp framför allt inom familjen. I omvärldens ögon ut
märktes dessa tyskar av rena hus och hårt arbete. Efter andra världskriget
försämrades levnadsvillkoren drastiskt, bl.a. till följd av deportationer.
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Utvandring till Nordamerika följdes under 1800-talet av emigration till
bl.a. Brasilien, Argentina, Paraguay och andra sydamerikanska stater. I och
med tyska besittningar i Afrika fr.o.m. 1880-talet utvandrade även många
tyskar dit. Under 1800-talet speladè tysk invandring också en roll i invand
ringen till Australien (se nedan).
I många av dessa områden bevarades det tyska språket och kulturen i den
främmande miljön, och man upprätthöll banden med hemlandet. Senare
nationella och andra politiska rörelser har på många håll hämmat tyskhetens
fortlevnad i bygder dät den vidmakthållits i generationer. När det gäller
tyskspråkiga amerikatyskar i USA och "Deutschkanadier" räknar man att de
ännu på 1950-talet omfattade mellan 6 och 7 miljoner personer. Ar 1994
kunde en tredjedel av utfrågade tyska ungdomar tänka sig att bo i något
annat land; USA lockade mest, följt av Canada (Der Spiegel 38/1994).
I detta globala perspektiv kan den tyska invandringen till Sverige genom
tiderna te sig ringa, men tack vare grannskapet har kontakterna ofta varit
mycket intensiva och "förtyskningen" av Sverige skall därför inte endast ses i
termer av personöverflyttningar.

Nordamerika
En tysk invandring till Nordamerika började på 1600-talet i och med grun
dandet av Germantown i Pennsylvania. Denna tyska invandring visar pa
många "ansikten" från mennonitisk kultur till olika tyska delkulturer. En
omfattande forskning har bedrivits om tyskt inflytande på amerikansk kul
tur, men också på typiskt tyska mentala egenskaper. En berömd sång,
"Don't you marry a Pennsylvania lad", visar en spridd schablon över tysk
nationalkaraktär, nämligen att tyska lantbrukare krävde för stor arbetsinsats
av sina fruar (Yoder 1973, s. 191).
Ar 1861 utgav Gustaf Unonius förra delen av Minnen från en sjuttonårig
vistelse i Nordvestra Amerika. Han skriver från the German Fiats i staten New
York:
Tyskarne bibehålla mer än utvandrarne från andra länder sitt hemlands
seder, bruk och tungomål ... hafva egna skolor, der barnen ofta undervi
sas helt och hållet på tyska språket, så att man icke sällan finner äldre per
soner af detta folk, hvilka i sin ungdom kommit öfver till Amerika, allde
les okunniga i engelska språket... (s. 68).
Endast ett fåtal av dessa tyskar tjänstgjorde vid kanal- och järnvägsarbe
ten. I allmänhet slog man sig ner som jordbrukare eller hantverkare. De
flesta hade alltså "sin fulla, många sin rika bergning" (ibid. s. 70).
Det Unonius såg i fråga om lantbruket var "icke några stora och präktiga
egendomar, men dock trefliga lantgårdar, hvilka den Tyska idogheten uppbyggt, och under hvilkas låga tak ni torde finna få som icke äro förnöjda
med sin lott" (ibid. s. 70 f.).
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Afrika och Australien
Genom "niederdeutsche Kolonisten" uppstod på den afrikanska kontinen
ten tyska bosättningar i Natal, Transvaal, Kaffraria och runt Kapstaden.
Dessa tyskar har haft svårt att hävda sin kultur p.g.a. inflytandet från boer
och engelsmän. Bättre var förutsättningarna i Sydvästafrika, där man inrät
tade ett antal tyska skolor, och i Windhuk fanns den enda tyska tidningen i
Afrika (Thierfelder 1958, sp. 893).
Australien har aldrig varit lika attraktivt för tyskarna som Amerika, men
t.ex. 1891 fanns där 45 000 personer födda i Tyskland. I vissa delar, bl.a.
Sydaustralien och Queensland, var tyskarna tillräckligt många för att kunna
föra det tyska arvet vidare, medan de i Victoria och Nya Sydwales snabbt
assimilerades i och med giften utanför den egna gruppen osv. Eftersom de i
de förstnämnda områdena fanns i större antal och ägnade sig åt lanthushåll
ning (oftast som småbrukare) kunde de slå sig samman i bygemenskaper
med bibehållande av språk och kultur från den gamla hembygden. Här
hade de även egna skolor och kyrkor. I Australien fanns också en tysk press
och i städerna tyska klubbar. Vid sekelskiftet 1900 ledde politiska motsätt
ningar i Europa till att tyskarna kom att diskrimineras, vilket stegrades i och
med första världskriget, och såväl tyska skolor som ortnamn och familje
namn förbjöds (Lamping 1986).

TYSKAR I UTLANDET OCH MODERSMÅLET
Flera kända tyska invandrare i Sverige har varit måna om att betona sin
svenskhet och att de integrerats i det nya hemlandet. Detta har man t.ex.
kunnat se när det gäller stormaktstidens tyskfödda borgare i Kalmar, vilka
strävade efter betydelsefulla poster. De försvenskade sina namn och gav
t.ex. donationer till kyrkan. Om vårt lands mest berömde arkitekt Nicodemus Tessin d.y. (1654-1728) skriver Sten Carlsson att han "var på mödernet
av rent svensk börd och tycks, liksom många barn till immigranter, ha varit
angelägen om att understryka sin svenskhet" (1968, s. 260).
Andra kända tyskar höll fast vid sitt modersmål, t.ex. Gustav Vasas
främste rådgivare, ämbets- och kyrkomannen Georg Norman (1500-1553)
och apotekaren och kemisten C.W. Scheele (1742-86).
Den anonyma skaran av köpmän, hantverkare, knektar osv., liksom 1800talets tyska industriarbetare i södra Sverige, bör i kraft av en möjlig grupp
sammanhållning mera ostört kunnat leva ett tyskt liv i Sverige och hålla
kvar vid sitt modersmål. Helt andra krav torde ha gällt för alla de tyskar
som på 1950-talet kom till Sverige och den expanderande arbetsmarknaden.
T.o.m. en tysk brytning kunde leda till stress och identitetskris och bidra till
kulturchock och tomhet. Även nuvarande drottningens kvarvarande tyska
brytning är stundom föremål för satiriska kommentarer i medierna.
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TYSKEN SOM INVANDRARE
I ett komparativt invandrarperspektiv har vi genom tiderna varit vana att
möta tyskar - detta i motsats till mötet med dagens invandrargrupper. Olika
orsaker har gjort tyskarna till invandrare i Sverige, men ett gemensamt drag
för många är att de gjort karriär i Sverige, och även de som kommit som
arbetare har sällan stannat på verkstadsgolvet. Det mesta av den invandrar
forskning som gjorts i Sverige är därmed inte mer än till delar tillämplig på
den tyskspråkiga invandringen.
Tyskarna i Sverige synes inte ha varit utsatta för identitetskriser, på
samma sätt som flertalet invandrare i dag, vilket skulle kunna kopplas till
att mer pull- än push-faktorer föranlett migrationen. Tyskens "smekmånad"
i Sverige synes ofta tämligen problemfritt ha övergått i ett "oberoende med
borgarskap" med ett liv i balans utan kompensatoriska tendenser som köp
mani o.d. Detta gör att invandrade tyskar sällan levt genom barnen, och den
andra generationen har blivit helt försvenskad.
Paradoxalt nog har det nu betonade inte medfört att tyskarna inte varit
föremål för vitsar, generaliseringar och stereotypier - verkligheten har varit
det motsatta. Hur det blivit så framgår med tydlighet i föreliggande arbete.
En iakttagelse man kan göra när det gäller folkloren i Sverige om tyskar är
att bilden är klasslös.
Även om tyskarna i ett historiskt perspektiv snabbt försvenskats betyder
det inte att de underkommunicerar sitt ursprung. Under ytan är också tys
karna säkert lika mycket som andra invandrargrupper nationellt och etniskt
medvetna, vilket många ger uttryck för i samband med helger och semest
rar. I må ngt och mycket delar tyskarna svenskarnas kulturella referensram
och har snabbt lärt sig koderna för att lyckas i samhället. Detta betyder inte
att konflikter saknats i praktiken, detta arbete har ett stort antal exempel
därpå. Den etnocentricitet vi kan se i kulturmötet har ofta varit omvänd, så
att tyskarna som minoritetsgrupp i överläge sett underlydande svenskar
med en etnocentrisk syn som i det förindustriella samhället kunde leda till
förakt även om det sällan är uttalat.
Vad det inneburit att leva som tysk i Sverige har trots övergripande
mönster växlat från individ till individ - såväl drottningar av Sverige som
hanseatiska köpmän och 1950-talets unga tyskor har naturligtvis kunnat
känna saknad och hemlängtan även om det inte betytt återflyttning till det
gamla hemlandet. Som ett led i försvenskningsprocessen har många tyskar
tvingats att bli mer tystlåtna och kanske också mer fogliga på arbetsplatsen
än vad de skulle varit i Tyskland - säkert en anpassning för att undvika de
vanligaste schablonerna som svenskarna har och som man är väl medveten
om när man bor i Sverige. I Tysk land är kanske dessa schabloner mindre
kända. När t.ex. Astrid Stedje 1996 i en föreläsning i Greifswald på tal om
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den gamla beteckningen garpar, kom in på att tyskarna ansågs tala högt,
möttes hon av upprörda känslor. Vad detta ytterst visar är att det i Tyskland
finns andra mönster för samtal, där man kan uttrycka sig "ilsknare" än i
Sverige, tala högre, och en som har ordet får avbrytas - ett sådant beteende
klassificeras i Sverige som "udda", medan det i Tyskland är "normalt".
En av många förklaringar till att tyskarna i dag inte vill kännas vid detta
mönster är att den nya politiska bilden gör att man vill återfå det gamla
kontaktnätet med Sverige med betoning på Östersjön som ett i alla avseen
den förenande hav. Som en motsats till detta har vi i föreliggande arbete
visat att verkligheten innebär ett brett knippe kultur- och mentalitetsgränser
mellan Tyskland och Sverige.

TYSKLAND I SVERIGE - FÖRR, N U OCH I FRAMTIDEN
Den bild av det tyska inflytandet i Sverige som i föreliggande studie kopplar
samman nutid med ett djupt historiskt perspektiv visar på förvånandsvärt
mycket av kontinuitet. Oavsett historiska händelseförlopp i Tyskland har
tyskarna i Sverige och tyska kulturprodukter uppfattats och bemötts på ett
ofta mycket likartat sätt. Tyskland har kunnat ligga i ruiner eller varit före
mål för hög kulturell och ekonomisk blomstring - i Sverige har olika epokers
svensk-tyska kulturmöten haft mycket likartade inslag, något som ger be
greppet kontinuitet en reell innebörd. Den rädsla som många i dag känner
inför ett nytt och ekonomiskt expansivt Tyskland kan säkert dämpas ifall
man klarlägger nämnda historiska mönster. De massmediabilder av Tysk
land som i dag ofta präglas av D-Mark och Bundesbank har genom historien
haft förebilder med likartad laddning, även om de varit mera konkreta i
form av koggar, immobilien och varor. I sam manhanget bör dock betonas
att dagens egocentrerade livsstil i både Sverige och Tyskland är en helt ny
företeelse. I Tyskland har detta beskrivits på följande vis av Marion Dönhoff
m.fl.: "Von Gemeinwohl spricht keiner mehr - dafür soll gefälligst der Staat
aufkommen. Der Bürger sorgt für sich selbst, die meisten denken an nichts
anderes, als an ihr eigenes Wohlergehen" (1992, s. 14 f.). Christian Graf von
Krockow har i sin provocerande bok Die Deutschen vor ihrer Zukunft (1995)
pekat på att tyskarna i dagens förenade republik präglas av depressiv ned
stämdhet. Orsaken finner författaren i att de förlorat sina fiendebilder på
vilka man tidigare i stor utsträckning byggde sin identitet. Krockow menar
att tyskarna måste se tillbaka och ta till sig sin historia för att utan rädsla
kunna vända sig mot framtiden. Jag menar att dessa tankars grundmening
även är användbara för Sveriges del. Vårt avrustade folkhem och därmed
förlorade utopi, våra förlorade fiendebilder i Östersjöområdet, vårt randläge
i EU osv., ger oss ett händelseförlopp där ett ökande antal semestrande tys
kar påverkar smålänningar eller värmlänningar i deras nutida identitetssö
kande. Här har vi en parallell till kulturmöten mellan t.ex. sommargäster
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och bofasta i de klassiska turistlandskapen i Sverige, där tidigt rika stor
stadsbor bemöttes med olika strategier av lokalbefolkningen. Detta har varit
föremål för en omfattande kultur- och samhällsforskning där såväl negativa
som positiva effekter lyfts fram. En avgörande fråga i sammanhanget, som
jag gärna vill ställa utan att besvara den, är om vi håller på att projicera nya
fiendebilder både i lokalsamhället och mera övergripande på tyskarna, och
om detta i så fall kommer att bli en integrerad del av en kommande
"svenskhet". En följdfråga är då vilka uttryck detta kommer att ta sig - att
vitsfloran om tyskar kommer att öka är troligt, speciellt som detta folk till
förskrivs en brist på humor (Krockow 1995, s. 83).

SLUTORD. GERMANIA OCH MODER SVEA
HARMONI OCH KONFLIKT / KONKURRENS

-

BÅDE

Som en röd tråd genom denna bok har gått sökandet efter en tysk dependency
theory där det svenska under olika tider, i olika skikt och i olika kulturella
register utsatts för culture contact med olika klart avläsbara resultat. Därvid
har vi mer sökt och betonat skillnader än likheter bl.a. därför att de sist
nämnda ofta framstår som tämligen självklara utifrån ett historiskt, demo
grafiskt och överbryggande kulturellt ramverk.
I arbetet Vi vantrivs i kulturen slår Sigmund Freud fast att aggressiviteten
är "en lustkälla som människorna inte gärna avstår ifrån. Den fungerar som
ett komplement till kärleken: De känsloband som förenar medlemmarna av
en grupp i kärlek och samverkan förstärks om det finns utomstående som
den kan hata" (efter Peter Gay 1990, s. 572). Freud menade att "människor
tycks finna en viss tillfredsställelse i att förhåna och bekriga sina närmaste
grannar. Så har förhållandet varit exempelvis mellan spanjorer och portugi
ser, nordtyskar och sydtyskar" (ibid. s. 572). Denna enligt Freud speciella
egenskap hos den mänskliga naturen bör i sammanhanget även lyftas fram
i mötet mellan svenskar och tyskar, liksom mellan tyskar och deras övriga
grannar, polacker, fransmän och danskar. Nu har kulturmötet mellan Tysk
land och Sverige sällan präglats av öppna konflikter, i stället kan det mer
hänföras till sociala, kunskapsmässiga skillnader, liksom till skillnader i
mentalitet, som dock inte varit större än att det tyska inslaget i Sverige allt
sedan medeltiden snabbt assimilerades i majoritetsbefolkningen. Inom de
högre ståndens kultur har det tyska inflytandet generellt sett varit utan kon
flikter. I fråga om påverkan på den materiella kulturen har det tyska inslaget
alltid setts som positivt och betydelsefullt och lätt blivit till inslag i en
"svensk" kultur. I fråga om kulturmötet Sverige-Tyskland kan man dock
inte lösgöra den materiella kulturen från den sociala och andliga, och inte
heller från tysk migration och handel. Denna påverkan har varit så genom
gripande genom tiderna att vi har anledning att tala om att vi varit föremål
för en "förtyskning" som, om vi klargör definitionen kan kläs med
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"koloniala" förtecken. Ett 1600-talsexempel på hur det tyska ingick i vårt
samhälles överbyggnad är att "en balttysk, Rutger von Ascheberg som
knappast kunde svenska, kallades in för att göra svenska undersåtar av f.d.
norrmän och danskar" (Jansson 1995, s. 30). Likartade exempel kan vi hämta
från skilda tider.
När det gäller äldre konst och praktpjäser från Tyskland kan man i mot
satt riktning tala om att de "försvenskats" och ofta helt införlivats i svensk
provinsiell kultur, t.ex. tyska medeltida altarskåp, vilka blivit en del av ett
"hembygdens arv". Sådana exempel kan ges i all oändlighet.
När nu det tyska påverkat oss så genomgripande på alla plan genom ti
derna borde likheterna mer än skillnaderna fokuseras, men det är i stället
skillnaderna mellan det svenska och det tyska som löper som en röd tråd
både genom forskningen och genom allmänt spridda stereotyper i samhäl
let. När Åke Daun i förbifarten tar upp Tyskland-Sverige i Svensk mentalitet.
Ett jämförande perspektiv framhåller han t.ex. att det i Tyskland, i motsats till
Sverige, är tillåtet att prata i mun på varandra och att höja rösten för att till
vinna sig ordet (s. 132). Han refererar även en historia om en tysk dam på ett
svenskt tåg - det blir fel på linjen och alla går tyst och metodiskt över till en
extrainsatt buss. "I Tyskland skulle en motsvarande händelse ha utlöst ett
öronbedövande larm av diskussion och högljudda missnöjesyttringar", an
såg kvinnan (s. 152).
Beundran, fruktan och avund är tre nyckelord när det gäller synen på
Tyskland och det tyska genom tiderna, oavsett om det varit krig eller freds
tid. Tyskarna kan ha kommit som handelsmän, som permittentåkande mili
tärer genom Sverige eller som innovatörer, turister eller investerare - bilden
hos svenskarna har alltid bestått av nämnda tre komponenter om vi betrak
tar befolkningen som helhet, och den är därmed även kopplad till starka
känslor. Hur vi i framtiden kommer att se på det nya myndiga Tyskland i
EU är något som diskuteras; en prognos torde vara lätt att göra utifrån de
sega strukturer som vi i en historisk backspegel får synliggjorda. En jämfö
relse mellan 1990-talets intervjuer och tidiga nedslag i vår historia visar på
fler likheter än skillnader i attityder och förhållningssätt.
Detta arbete har följt två kulturer som konfronterar varandra, komplette
rar varandra och ofta sammansmälter med varandra; sammansmältningen
är vanligen så långt gången att det tyska i det svenska är svårt att spåra.
Vi har här knutit an till en integral kulturvetenskap som integrerat såväl
ekonomi som politik till civilisationsprocesser och värdesystem. Tyskland i
Sverige är därför inte en fråga om en utveckling utan många utvecklingar
under mer än tusen år.
Inom den tidigare etnologiska forskningen finns det gott om undersök
ningar som betonar ett harmoniperspektiv med bara gynnade aktörer.
Denna studie har på många sätt fokuserat makt, konkurrens och konflikter,
eftersom samhällen utan dessa inslag är utopier.
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