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ske niveau. For at bondes0nneme 
kunne blive effektive skatteydere 
og soldater, matte de have den rette 
ideologi og praksis; i datidens be
greber: fredrelandskcerlighed, pa
triotisme og vindskibelighed. Land
befolkningens ideologi, spmgs-

malet om de var fcedrelandskcerlige 
eller hvordan de kunne blive det, 
blev derfor et prekcert emne i sam
tiden og diskuteredes i de mili
tcerstrategiske og landbrugs0kono
miske tidsskrifter. 

Med et statsanalytisk udgangs
punkt vil dette projekt kunne syn
ligg0re den nationale diskurs som 
en nedvendig og integreret del af 
den milita2re og landbrugsma2ssige 
omlcegning. 

To etnologiske doktordisputatser 

Fredag den 9. juni kl. 14 forsvarer 
lektor Thomas H0jrup sin doktor
afhandling Omkring livsformsa
nalysens udvikling pä K0ben
havns Universitet. Handlingen fin
der sted i Annex-Auditorium A i 
Studiegärden (Studiestrcede). De 
officielle oppone�ter bliver profes
sor i filosofi ved Arhus Universitet 
Uffe Juul Jensen, og professor i eu
ropceisk etnologi ved K0benhavns 
Universitet, Bjarne Stoklund. 

Thomas H0jrup har fäet antaget 
tre arbejder til forsvar for den filo
sofiske doktorgrad: 1) »Det glemte 
Folk. Livsformer og Centraldirige
ring« fra 1983 (ny udgave 1987, 543 
s.), som allerede har status som en 
klassiker inden for den etnologiske 
litteratur, 2) Debatbogen »L0nka
pital under folkestyre. 0D-planer
nes strukturfejl og deres ophcevel
se« (1987, 168 s.), og »Omkring 
livsformsanalysens udvikling«, et 
nyt manuskript, som er under ud
givelse pä Museum Tusculanums 
forlag (208 s.). 

Den nye bog prcesenterer de se
neste ärs arbejde med at videreud
vikle og revidere den strukturelle 
livsformsanalyse, som blev intro
duceret med »Det glemte Folk« for 
en halv snes är siden. I det nye teo
retiske arbejde s0ger Thomas H0j
rup at omforme livsformsteorien i 
retning af en mere generel teori om 
kulturhistorisk udvikling. Denne 
teori, som i stor udstrcekning er ba
seret pä en nylcesning af Hegel, 
sa2tter fokus pä sammenha2ngene 
mellem staters indbyrdes anerken
delsesforhold pä den ene side og 
samfundenes ba2rende livsformer 
pä den anden. 

Lektor Palle 0. Christiansen fik 
allerede for knap to är siden anta
get en afhandling til forsvar for 
den filosofiske doktorgrad med tit
len I godsets verden. Bindinger og 
brydninger i et dansk godsomräde 
1750-1980 (524 s.). Doktoranden 
har 0nsket sin store afhandling 
oversat til engelsk, og dette har vist 

Nutid pä etnologi 
Hvorfor er taxachauff0rer fanden-i-voldske? 
Kan buschauff0rer lide skoleb0rn? 

Svarene pä bl.a. disse sp0rgsmäl 
er nu arkiveret pä Institut for 
Arka2ologi og Etnologi pä Vand
kunsten. Det er sket i forbindelse 
med overbygningskurset Dan
marks etnologiske beskrivelse, hvor 
transport var det samlende emne. 

Faget Europceisk Etnologi Iever
en omskiftelig tilva2relse. Ikke
blot er uddannelsesstedet nu flyt
tet fra hovedstadens udkant i
�rede til byens centrum, ogsä
mdholdet i uddannelsen har un
dergäet en del forandringer i de
senere ar. F0rst blev den gamle

rnagisterordning af10st af 
cand.phil.-ordningen og allerede 
6 är efter var » 1985-ordningen « 
forceldet og blev erstattet af den 
nuvcerende studieordning, der 
deler uddannelsen op i en 3-ärig 
grunduddannelse (BA) og en 2-
ärig overbygning. 

Uanset om man er etnolog fra 
den ene eller den anden ordning 
har man imidlertid altid fäet erfa
ring i at arbejde direkte i »felten«, 
og leert hvordan man (som 
historikerne siger) »selv skaber 
sine kilder« ved hja:üp af inter-

sig at va2re en langsommelig pro
ces. Forsvaret vil derfor antagelig 
tidligst kunne finde sted ved ärets 
slutning eller i begyndelsen af 
na2ste är. 

Palle 0. Christiansens afhand
ling er et ambiti0st fors0g pä, at 
l0se et klassisk problem i kultur
forskningen: at overvinde skellet 
mellem struktur og historie og ind
fange samspillet mellem kontinui
tet og forandring. Han gm det ved 
at underkaste godssystemet Giese
gärd pä Sja2lland en detailleret ana
lyse gennem en periode pä 200 är, 
med vcegt pä de skiftende relatio
ner, som binder de enkelte lokalite
ter sammen indbyrdes og i deres 
afhcengighed af godset. Metodisk 
forener han etnologens feltarbejde 
med historikerens arkivstudier: 
han startede med »participant ob
servation« som karl pä en af god
sets forpagtergärde, og han endte 
med at rekonstruere 1700-ärenes 
bondeliv i godslandsbyerne med 
en hidtil uset grad af detaillering 
og·»na2rhed«. 

Bjarne Stoklund 

views og observationer. Denne 
erfaring fäs allerede pä grundud
dannelsen. 

De studerende, der lceser etno
logi i dag, har herudover to fag 
pä overbygningsuddannelsen, 
der ogsä lcegger vcegt pä denne 

. direkte kontakt med kilderne/-
materialet - fagene hedder begge 
Danmarks etnologiske beskrivelse, 
men har enten efterscetningen Hi
storiske eksempler eller Nutidige ek
sempler. Intentionen med dem er 
at erhverve praktisk erfaring i at 
tilrettelcegge og udfore mindre 
unders0gelser af befolknings
grupper og erhverv i henholdsvis 
fortidige og nutidige samfund. 

i 

j 

j 

j 
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Denne lille artikel omhandler 
sidstna2vnte kursus, der i efter
äret 1994 afholdtes for forste 
gang. Jeg vil kort berette om kur
sets • tilrettelceggelse og hvad det 
mundede ud i, for at give indtryk 
af hvad kommende kandidater i 
etnologi leerer om nutidsstudier. 

Pa forhänd var der stukket et 
emne ud - transport. Et säre rele
vant emne i et arbejdsdelt sam
fund, men ikke desto mindre et 
forskningsmcessigt meget for
s0mt omrade; som hverken etno
loger, med deres udprcegede in
teresse for primcernceringer, eller 
andre fag har beskceftiget sig 
ncevnevcerdigt med. Det var me
get jomfruelig mark, der skulle 
opdyrkes. 

Det gjorde egentlig ikke sä me
get. En del af intentionen med 
undervisningen er nemlig, at de 
studerende ikke blot skal besvare 
pä forhänd givne sp0rgsmät 
men selv vcere med til at finde ud 
af hvilke sp0rgsmäl, der kan 
vcere relevante at stille. Det blev 
der rig lejlighed til. 

For at fä et forste greb om em
net, og for at fä en fcelles referen
ceramme, valgte vi at gribe sagen 
an fra den 0konomisk, strukturel-

. le side. At forstä samfundets 
transport som n0dvendig og inte
greret. Samfundets behov for 
fragt af gods og personer giver ba
sis for enheder, der »scelger« 
transport. Disse transportvirk
somheder skal for deres del kun
ne dcekke udgifter til transport
middet arbejdskraft og indhent
ning af kunder. Maden at g0re det 
pä er vidt forskellig- men det skal 
g0res uanset, der er tale om cykel
bude, godstoge eller flytrafik. 

Det stod hurtigt klart at vi mat
te begrcense os. Hvis det skulle 
give nogen mening at vcere et 
»forskerteam« matte genstands
feltet sncevres ind, säledes at man
kunne have glcede af hinandens
erfaringer. og resultater. L0s
ningen blev at begrcense under
s0gelsen til persontransporten i
hovedstaden - fokus blev rettet
mod rutebus- (HT), turistbus- og
taxabranchen. Pa denne mäde
ville det blive muligt at se lighe-
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der og kontraster indenfor og 
imellem de tre brancher. Til trods 
for at det er transport af menne
sker, det drejer sig om i alle tre 
brancher, foregär det pä vidt for
skellige vilkär. 

Vi lagde hovedvcegten pä de 
klassiske etnologiske problem
stillinger - organisering og hie
rarkier pä tvcers og indenfor 
transportvirksomhederne og de 
»mennesketyper«, der er knyttet
hertil.

For sä vidt muligt at fä dcekket 
problemstillingerne blev arbejdet 
delt. F0rst inddeltes som ncevnt i 
tre brancher: Rutebusser (Naomi 
Hainau, Helle Janke, Lotte 
Mortensen, Christine Sestoft, 
Sidsel Staun, Marianne S0gaard 
S0rensen) Turistbusser (Mette Bo
ritz, Vibeke Enevoldsen, Pia Han
sen) og Taxa (Michelle Beldner, 
Anna Byström, Hanne J0rndrup, 
Rune 0. Lundberg, Maiken Rude 
N0rup). 

Tematisk deltes arbejdet heref
ter saledes, at der i alle brancher 
var en eller fiere, der sä scerligt pä 
organiseringen og den politiske 
side, pä vognmcendene eller pä 
chaufforerne. Efter mänedlange 
indsamlinger og de uomgcen
gelige bryderier med at cendre 
kurs när materialet gav overra
skelser, »tilskcering« af problem
stillinger m.v. resulterede arbej
det i otte rapporter, der tilsammen 
giver et interessant billede af 
denne del af transportbranchen. 

Der er etableret et fundament, 
som man i fremtiden kan drage 
stor nytte af. Udover rapporterne 
er desuden selve »rämaterialet« 
fra alle de studerende - alle 
optegnelser, interviewudskrifter 
m.v. - samlet i et fcelles arkiv. Alt
sammen opbevares pä Institut for
Arkceologi og Etnologi.

Og hvad har de studerende sä 
fundet ud af? Nogle fä hovedlin
jer kan ridses op: Mest i0jnefal
dende er branchernes komplekse 
og uensartede struktur. Det »of
fentlige« HT er nu, for busk0r
slens vedkommende, helt priva
tiseret. Selve administrationen er 
imidlertid stcerkt politisk styret, 
da rutenet og fcelles standarder 

skal udformes og opretholdes. 
Den »liberale« hyrevognsbran
che er ogsä omfattet af en kraftig 
regulering. Som i det gamle 
laugssystem er der n0je kontrol 
med antallet af bevillingshavere 
for at undgä for stor konkur
rence, og der er tvungen til
knytning til et bestillingskontor. I 
turistbusbranchen derimod er det 
fravceret af offentlig regulering, 
der springer i 0jnene. Turistvogn
mcendene »fordeler« selv kunder
ne til hinanden og g0r det vanske
ligt for nye at komme ind pä mar
kedet. 

Denne kompleksitet i organise
ringen modsvares af en tilsvaren
de mangfoldighed när det ga2l
der de »mennesketyper«, der er 
tilknyttet. I HT med sin faste ru
tek0rsel scetter de fleste chauf
forer pris pä en klar grcense mel
lem arbejdstid og fritid - de sy
nes f.eks. hyrevognsbranchen er 
for »vild«. Taxak0rset hvor man 
er provisionsl0nnet, tiltrcekker til 
gengceld folk, der vil lave store 
penge uden hensyn til arbejdstid 
(men ikke udelukkende). Her er 
man selv med til at bestemme sin 
indtcegt - og derfor er nogle taxa
chaufforer temmelig fandeni
voldske. Turistbuschauff0rerne 
mä, som taxachauff0rerne, indstil
le sig pä stor fleksibilitet til 
gengceld for et vist räderum i ar
bejdet. En frihed, der ogsä in
volverer et ansvar, der bl.a. gcel
der bussens renholdelse - derfor 
er skoleb0rn ikke den kundegrup
pe, der stär 0verst pä 0nskesedde
len. Amerikanske luksusturister 
er langt at foretrcekke - og de gi
ver gode drikkepenge. 

Dette er blot pluk fra rapporter
nes konklusioner for at give et lil
le indtryk af kursets udbytte. 
Hvad angär formidlingen heraf 
har den ikke begrcenset sig til de 
obligatoriske rapporter - de stu
derende har allerede fremlagt de
res projekter pä et heldags
seminar pa instituttet. Hvis brik
kerne falder pä plads er det desu
den hensigten i l0bet af foräret at 
omarbejde materialet til en sam
let publikation. 

Niels Jul Nielsen 




