minoriteters, innvandreres og seksuelle
minoriteters likestilling med resten av den
norske befolkningen (Danielsen og Larsen i
kapittelet ”Likestillingslandet Norge”). Ved å
sammenlikne kjønnslikestilling med andre
likestillingsformer, klarer de tre forfatterne å
sette oppnåelse av allmenn stemmerett for
kvinner i en større historisk og samfunnsmessig prosess på en måte som også bidrar
med nye perspektiver til eksisterende norsk
kvinne- og kjønnshistorisk forskning.
Samtidig står de i fare for å forbise både den
ledende aktørgruppen bak likestillingstankens utvikling i Norge og dens idémessige
motivasjon. Det kan for eksempel innvendes
at hadde det ikke vært for den nye kvinnebevegelsens feministiske likestillingskrav, ville
verken selvbestemt abort eller kjønnskvotering til bedriftsstyrer blitt innført på 1900tallet.
Det har åpenbart også vært vanskelig for
de tre forfatterne å unngå inngående omtaler av både feministisk tenkning og kvinnesaksaktører. Skillet er vanskelig å opprettholde fordi det i så stor grad nettopp har
vært aktive kvinnesakskvinner som, inspirert
av feministisk tankegods, har krevd like
rettigheter for kvinner og menn. Denne
koblingen er såpass sterk at Norsk likestillingshistorie likevel ender opp som historien
om feminisme og kvinnesak, stikk i strid
med forfatternes avgrensning innledningsvis. Heller enn å avgrense seg mot feminisme
og kvinnesaksbevegelser, tror jeg en mer
eksplisitt diskusjon av koblingene mellom
de tre begrepene ville tilført denne boken et
ytterligere analytisk nivå som kunne vært
med på å utdype allerede eksisterende forståelser av likestillingsbegrepet både på et generelt samfunnsplan og innenfor kvinne- og
kjønnshistorisk forskning. For, hva er det
med selve likestillingsbegrepet som har gjort
det så interessant å diskutere og verdt å
kjempe for, fra den amerikanske revolusjonen i 1779 frem til i dag? På hvilket tidspunkt og hvordan ble det etablert en forstå-

else i Norge for at likestillingsbegrepet først
og fremst handler om likestilling mellom
kvinner og menn, og når og hvorfor har
denne forståelsen blitt utvidet igjen? Hva er
det ved likestillingsbegrepet som gjør det så
anvendelig i en rekke ulike politiske
sammenhenger, fra 1814 frem til i dag? En
mer uttalt drøfting fra Danielsens, Larsens
og Owesens side kunne muliggjort en større
problematisering av det kompliserte samspillet mellom økonomiske, sosiale, politiske, religiøse og kulturelle forhold som de
tre forfatterne er så flinke til å skildre ellers.
Når det er sagt, er Norsk likestillingshistorie et imponerende stykke nybrottsarbeid
som Hilde Danielsen, Eirinn Larsen og
Ingeborg Owesen har all grunn til å være
stolte av. Selv om man som leser kan være
uenig med dem i vektleggingen av enkeltpunkter, er det likevel ingen tvil om at
boken mer enn oppfyller målsetningen om
å gi en sammenhengende fremstilling av
den norske likestillingshistorien. I likhet
med forfatterne, håper derfor også jeg på at
boken vil inspirere til nye og andre fortellinger om likestilling i Norge. Kanskje aller
mest innenfor norsk kvinne- og kjønnshistorie, hvor dette emnet har blitt berørt opp
til flere ganger, men aldri som et selvstendig
emne på samme måte som i denne boken.

Anders Gustavsson 2013. Bondekultur i
möte med akademikerkulturer i Sverige och
Norge. En personlig pendling mellan skilda
världar
117 sider inkl. bibliografi. Illustrert. Oslo,
Novus forlag.
Anmeldt av Bjarne Hodne
I bokas forord setter forfatteren publikasjonen inn i en nyere internasjonal trend, hvor
nålevende forskere betrakter og bedømmer
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aktuell forskning, forskningsprosesser og
forskningshistorie med utgangspunkt i
egen biografi og sin egen vitenskapelige
produksjon. Dette er på mange måter en
interessant, men også svært krevende genre,
hvor forfatteren lett kan vippe over i ren
selvbiografi med innslag av egenskrevne
festskriftpassasjer. Skal denne type bøker gi
leseren mer enn økt kunnskap om forfatteren som person, må eksempelvis ny viten
om sentrale og aktuelle forskningstemaer,
ny innsikt om forskningens samfunnsrelevans, forståelse av forskningsprosesser og
teoretiske plattformer og fagområders
betydning for enkeltmennesker være noe av
det som må forventes blir lagt fram
gjennom slike publikasjoner.
Det er altså dette krevende landskapet
Anders Gustavsson har beveget seg inn i
med sin bok Bondekultur i möte med akademikerkulturer og han kommer i overveiende
grad vel fra sitt prosjekt.
Den første halvparten av boka er først
og fremst en selvbiografisk fremstilling av
oppvekst, skolegang, studier og ikke minst
konflikten mellom arbeid på slektsgården
og strevet med å skaffe seg kunnskap. Hans
akademiske virke blir interessant behandlet, både hans arbeid ved høyere læresteder
og universiteter i Sverige og ved Universitetet i Bergen, men først og fremst ved
Universitetet i Oslo, hvor han gikk av som
professor 2010, 70 år gammel, en avgang
han nok uberettiget kaller ”tvangspensjonering” (s. 53). Forfatteren har fortsatt god
kontakt med sin akademiske arbeidsplass,
til glede for kolleger og studenter.
Anders Gustavssons akademiske karriere har i stor grad vært preget av fremgang
og faglig suksess – men han legger ikke
skjul på de stridigheter han har blitt trukket inn i i akademia i Sverige. Forfatteren
har ikke søkt kamp – men har ved noen
anledninger blitt involvert i et spill om
posisjoner og faglige retninger – hendelser
han tar et berettiget oppgjør med i boka.
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Den neste delen av publikasjonen tar til på
s. 57 med avsnittet ”Tvärrvetenskapliga
och nordiska forskningskontakter”, følges
opp med ”Individstudier i ett samhällsperspektiv” (s. 73) og avsluttes med ”Europeiska
forskningskontakter
utanför
Norden” (s. 80).
Disse tre avsnittene utgjør etter denne
anmelders mening den mest interessante
delen av boka. Her får vi en gjennomgang
av de mange og store prosjektene forfatteren har vært med i og de han selv har tatt
initiativet til. Det er imponerende hva
Anders Gustavsson har drevet fram av store
og krevende forskningsprosjekter på let
etter kulturmøter og kulturmønster. Det er
få, om noen, nordisk etnolog som kan vise
til en slik merittliste. De vitenskapelige
resultatene er mange og viktige.
Synet på og respekten for individet er et
særtrekk ved Gustavssons akademiske
grunnsyn, enten han arbeider med
Finnskogprosjektet eller med maleren
Bernhardson. Men også de større politiske
perspektiver møter oss i avsnittet om hans
arbeid utenfor Norden. Her får vi en god
sammenstilling av opplevd historiske storhendelser og faglige og politiske brytninger
mellom kolleger på kongresser og seminar
ute i Europa.
”Forskaren och forskningsprocessen” (s.
93–102) og ”Etnologins samhällsuppgifter”
(s. 104–107) har interessante oppslag, men
her burde leseren fått en noe mer utfyllende
innsikt i Gustav Anderssons vitenskapsteoretiske og metodiske ståsted – en innsikt som
ville satt hans internasjonale arbeid og hans
produksjon inn i større sammenheng og
løftet publikasjonen mer ut av genren selvbiografi. Etter så mange tiår med så viktig
forskning bak seg kunne leseren ha forventet
en større vekt på forfatterens syn på etnologiens betydning, selv om dette feltet også
blir berørt i de refleksjoner som avslutter
boka – etter noen sider om Gustavssons
engasjement for lokalmiljø og idrett.

Forfatteren er med andre ord noe for
beskjeden på egne vegne i sine oppsummeringer – noe han tar igjen i ”Uppdrag och
utmärkelser” (s. 103–104) hvor boka et
øyeblikk får festskriftpreg.
Boka er illustrert med fotografier, men
utvalget av bilder er noe ukritisk. Mange
fotografier har for dårlig kvalitet og flere er
av en kategori som tilsier at de burde
forblitt i familiealbumet. Den selvbiografiske vinklingen i boka forsterkes og
allmenninteressen er for liten for disse
bildene, som ikke utfyller teksten på ønsket
måte.
Innledningsvis i denne bokmeldingen
ble det skissert visse krav til den genren
”Bondekultur i möte med akademikerkulturer i Sverige og Norge” går inn i. Visse
avvik fra noen av disse kravene med de
svakhetene som dermed følger i boka, svekker ikke inntrykket av at Anders Gustavsson har skrevet en interessant bok – om seg
selv, om sitt vitenskapelige virke og om sin
betydningsfulle forskning.

Eivind Kolflaath 2013. Bevisbedømmelse i
praksis. Bergen.
Fagbokforlaget. 269 sider.
Anmeldt av Audun Kjus
I hovedoppgaven min var jeg så dristig at
jeg forsøkte meg på å definere folkloristikkfaget. Jeg påsto at fagets oppgave var å
foreta studier av hvordan fortellende
mennesker gjør seg gjeldende i ulike former
for fellesskap. Jeg ser jo i ettertid at det er
utført mye bunnsolid folkloristisk forskning som faller utenfor en slik definisjon.
Samtidig peker definisjonen på noen
arbeidsfelt som har vært sentrale i folkloristikkfaget. Folklorister studerer hvordan
mennesker fremstiller seg selv som fortel-

lere. De ser på hvordan situasjoner for
fortelling inngår i større kulturelle og
samfunnsmessige sammenhenger. De ser på
hvordan fortellinger og situasjoner for
fortelling bygges opp, og hvordan fortellinger brukes til å bygge kultur og samfunn.
Et solid knippe med folklorister og kulturhistorikere, både i Norge og på den internasjonale scenen, har interessert seg for
rettsprosesser som arenaer for fortellingsdannelse. Her er tre eksempler fra vårt eget
nærmiljø: Bjarne Hodne studerte hvordan
historiske sagn tok vare på begivenheter
han også fant beskrevet i rettsdokumenter
(Personalhistoriske sagn). Kari Telste så på
hvordan fortellinger om løfter om ekteskap
kunne fremføres for retten (Brutte løfter).
Arne Bugge Amundsen betraktet fremstillingen av en eksemplarisk omvendelse i den
selvbiografiske fortellingen til en prest som
hadde i oppgave å forberede en dødsdømt
morder for henrettelsen (Presten og postrøveren).
Filosofen Eivind Kolflaath har nå skrevet en bok som åpner rettsfeltet i vår egen
samtid for folkloristisk intervenering.
Boken er fruktene av et mangeårig feltarbeid, i domskonferanser i saker som har
gått for meddomsrett i lagmannsretten.
Den er ment å være to ting på én gang.
Boken er en forskningsrapport som
legger frem resultatene fra Kolflaaths feltarbeid. Innblikket som denne boken gir i
norske domskonferanser er unikt. Det er jo
her rettskonflikten blir avgjort, men selve
domskonferansen er unndratt offentlighet.
Det har gjort Kolflaaths arbeid mer besværlig at han ikke har hatt anledning til å gjøre
lydopptak fra domskonferansene, men
boken har likevel et omfattende og solid
kildegrunnlag. Kolflaath har lykkes i å
observere og ta notater fra 105 domskonferanser, og selv om lydopptak utvilsomt ville
kunnet åpne enda flere sider ved argumentasjonen for oss, gir Kolflaath oss håndfaste
og overbevisende resultater. Eksempelvis
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