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Gustaf Åberg in memoriam

Midsommardagen i år gick Gustaf Åberg
bort, det år han skulle fyllt 90. Jag träffade
Gustaf första gången då jag som ung ama¬
nuens vid Skånes Hembygdsförbund i då¬
varande Kristianstads län åkte på en tjänste¬
resa till Simrishamn med uppmaningen att
inte glömma ta med Gustaf på lunch. Den
lekamliga spisen var inte särskilt väsentlig
för honom- han glömde ibland att äta-men
den andliga spisen var desto viktigare: musi¬
ken, folkkonsten i alla dess former, kyrkorna
med sina kalkmålningar, Glimmingehus, all¬
mogens hus och miljöer, folklivet.

Gustaf Åberg var en av initiativtagarna till
återupplivandet av De skånska landskapens
historiska och arkeologiska förening 1961

och utgivandet av tidskriften Ale. Gustafs
syn på forskningens uppgifter i samhället be¬
tydde säkert mycket, då föreningens pro¬
gramförklaring formulerades. Syftet var att
på ett lättillgängligt sätt för en bred, intres¬
serad allmänhet presentera nya och aktuella
forskningar och fynd rörande de skånska
landskapens historia, att fylla ut en lucka
mellan svensk och dansk forskning genom
att lyfta fram sådant material som ofta legat
och ligger utanför de traditionellt sett riks-
historiska intresseområdena och att inte minst
vara en mötesplats för historiker, arkeologer
och övriga kulturhistoriker. Gustaf Åberg
ingick i styrelsen 1961- 1988 och medver¬
kade i redaktionskommittén 1961-1977.

EE*
Gustaf Åberg i arbetstagen på Örumshuset. Bild: Peter Burman.
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Forskare och lekmän hade samma dignitet
i Gustafs ögon och folkbildare skattade han
högre som titel än museichef. Med Österlens
museum som bas verkade han som kultur-
minnesvårdare på hela Österlen, där hem¬
bygdsgårdarna flitigt drog nytta av hans kun¬
skaper och förmåga att förmedla dem.1 Björ-
kegrenska gårdens magasin Hafreborg i Sim¬
rishamn skapade han på 1950-talet en annor¬
lunda, pedagogisk och mycket intresseväck¬
ande utställning om allmogelivet i sydöstra
Skåne, som blev känd och omtalad ända upp
i huvudstaden.

1951 köpte Gustaf Örumshuset, en hus¬
mans låga, skröpliga länga från 1800-talets
förra hälft, där han gick ut och in och njöt av

stillheten och slätten. När han överlät det på
Föreningen för Fomminnes- och hembygds¬
vård i sydöstra Skåne blev det byggnads-
minne. I skrifter, genom föreläsningar och
guidade turer i den österlenska bygden spred
han sin kunskap till hemmabor och utifrån-
kommande då han med ålderdomliga och
dialektala uttryck gav liv och tidsdoft åt saga
och sanning.

Gustafs rötter fanns i nordvästskåne, i
Kattarp och släktgården Signestorp, hans
hjärta fanns där och på Österlen med Born¬
holm. Gustaf Åberg, ödmjuk, anspråkslös,
blygsam, kunnig, omsorgsfull, engagerad.
Många minns och saknar honom.

Carin Bunte
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Var biskop Peder Vinstrup en »vendekåbe«?
Af Paul Erik Engelhardt, cand. teol., Ph.D.
Asnæs, Danmark

Skånes sidste danske og første svenske biskop var absolut ikke en vendekåbe som påstået, men
tværtimod et bolværk mod försvenskningen. I den centrale stilling Vinstrup bestred, blev han
mere end nødt til at vise sin troskab udadtil, han kunne sä at sige ikke gemme sig, som de fleste
af hans skånske landsmænd trods alt var i stand til, og som eventuelt i det stille kunne lufte
utilfredsheden med det nye styre. Det ville have kostet ham stillingen.

Krigen mellem Danmark og Sverige 1657-
1660 blev som bekendt en katastrofe for
Danmark. Carl 10. Gustavs eventyrlige færd
over isen på Storebælt udløste »panikfreden«
i Roskilde 26. februar 1658 med afståelsen af
alt land øst for Øresund til Sverige. Efter
krigens genoptagelse i august 1658, hvor
København efter måneders belejring blev
heldigt og dygtigt forsvaret mod svenskernes
stormangreb natten til den 11. februar 1659,
ebbede krigen langsomt ud. Bornholmerne
havde gjort oprør, og ved fredsslutningen
lykkedes det øen at komme under dansk styre
igen. Efter Carl Gustavs død i februar 1660
blev freden sluttet i maj måned, men resulta¬
tet blev som ved Roskilde-freden, at Skåne-
landene skulle forblive svenske.

I Palle Laurings bog Danmark i Skåne står
der bl.a.:

I Skåne var der ingen front af præster, Den vak¬
lede i starten og brød sammen, for biskoppen
sveg. Den Peder Vinstrup. der hyldede Frederik
den Tredje med savlende svulstighed, den
samme Peder Vinsnup modtog som Danmarks
sidste biskop i Lund Carl den Tiende Gustav
på kajen i Helsingborg med en lige så ydmyg
bravadetale. Han blev svensk i den time, neder¬
laget var en kendsgerning... De skånske
præster siod rådvilde og lyttede efter tonen fra
deres leder, og den lød på højre omkring.
march.1

Denne holdning er utvivlsomt afledet af den
danske historiker Knud Fabricius, som ikke
har mange pæne ord om Peder Vinstrup.2
Han kalder ikke ligefrem Vinstrup en lands¬
forræder. men mener, at biskoppen er ledet af
ren og skær egoisme og opportunisme. Dette
lidet flatterende billede er fulgt op af den
dansk-skånske journalist Kjeld B. Nilsson,
som ligefrem påstår, at »biskoppen ufor¬
trødent hjalp svenskekongen med Skånes
försvenskning«.3

Dette billede af Peder Vinstrup, som har
været ret enerådende, holder kun ved en
overfladisk betragtning. Under overfladen
skjuler sig i virkeligheden et politisk-natio-
nalt magtspil, som den skånske biskop med
de få muligheder, der stod til hans rådighed,
virtuost forstod at spille.

Et falsk billede
1 Lund havde Peder Vinstrup (1603-1679)
siddet som biskop over Skåne stift siden
1638. At han ved afståelsen blev svensk un¬
dersåt, bragte ham nye og store problemer,
ikke mindst fordi det var svenskernes mål
helt og fuldt at integrere deres nyerobrede
landskab med deres eget land, med andre
ord: Skåne skulle försvenskes. I den for¬
bindelse er det ofte påstået, at Peder Vinstrup
gik svenskernes ærinde, men påstanden hol¬
der ikke ved cn dyberegående undersøgelse.
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Biskop Peder Winstrup.

Balancegangen
Men let var det ikke for biskoppen; han måtte
gå en balancegang, som adskillige gange
bragte ham i miskredit hos svenskerne, mens
man fra dansk side aldrig lod et bebrejdende
ord falde om hans holdning. Det skyldes, at
de danske magthavere forstod hans situation
og vidste, at så længe Peder Vinstrup sad i
bispestolen, ville svenskerne kun vanskeligt
få held med at forsvenske Skåne stift.

Da Roskilde-freden i februar 1658 var en

kendsgerning, stod Vinstrup med det pine¬
fulde valg enten at forlade Skåne eller af¬
lægge ed til svenskekongen og være biskop
på fredstraktatens betingelser. Han valgte
som bekendt det sidste, og grundene hertil
var flere, men det vil være for omfattende at
komme ind på dem her. Kun skal det nævnes,
at Vinstrup ikke ville svigte sit præsteskab.
Ved fredsforhandlingeme i Tåstrup4forsøgte
de danske forhandlere at få indføjet i trak¬
taten, at biskoppen kunne blive i sit embede
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resten af livet. Det nægtede svenskerne, og i
stedet blev ordlyden, at »alle probster och
prester (skal) föllia den biskop ... som Kon.
Mat, i Sverige dem förordnandes varder«.5
Kort og brutalt: Hvis Vinstrup ikke var føje¬
lig, kunne han udskiftes. Det var naturligvis
ikke i dansk interesse at få en svensk biskop
i Skåne, som det blev tilfældet med Halland i
1645. Vi skal huske på, at det blev dansk
udenrigspolitiks vigtigste mål at generhverve
de skånske provinser, og - indtil det måtte
ske-at forhindre eller i det mindste sinke en
försvenskning af befolkningen, så vidt det
stod i danskernes magt. Derfor var det vig¬
tigt, at Peder Vinstrup blev på sin post, men
han måtte bøje sig for de krav, der blev stillet
for ikke at pådrage sig svenskernes mistillid
og utilfredshed, i så fald risikerede han at
blive afsat.

ning. Modsat ville en afsættelse af Vinstrup
skabe kolossal modvilje hos præsterne, især
hvis de fik en svensker som stiftschef.

Men Peder Vinstrup ville vise, at troska¬
ben mod svenskekongen var reel. Hans ind¬
flydelse på, at Hven blev svensk, er dog en
tvivlsom påstand, for allerede før Carl
Gustav var gået over Storebælts is, indgik
øen i hans afståelseskrav.7 Peder Vinstrup
viste endda mere end den skyldige imøde¬
kommenhed og hyldede ved flere lejligheder
Carl Gustav.

Det politiske mål
Landemodetalen
Mest bemærkelsesværdig er dog Peder Vin¬
strups landemodetale den 27. april 1658 i
Lund domkirke, to måneder efter afståelsen.
Et landemode er et eller flere årlige møder
mellem biskoppen og stiftets provster. Ved
denne lejlighed kunne en stor del af præste¬
skabet høre Peder Vinstrup kommentere de
nye tider. Talen - holdt på latin - er bevaret
som et referat.8 Svenskerne blev fornær¬
mede, idet de mente, at Vinstrup havde sam¬
menlignet Carl Gustav med Frederik den 3.
på en for svenskekongen krænkende måde.
Det var nu ikke tilfældet. Carl Gustav fik sin
hyldest på lige fod med danskekongen, men
hvad der åbenbart undgik svensk opmærk¬
somhed - og som har undgået de flestes op¬
mærksomhed lige siden - var, at Peder Vin¬
strup også sagde:

Det ville tor os have været det mest ønskelige
til det sidste åndedrag at adlyde vor tidligere
konges højlovede magt, hvis det havde behaget
Gud ... for naturligvis er gnisterne fra det tidli¬
gere undersåtforhold endnu aldeles ikke sluk¬
ket i os, og de bør ikke nogensinde slukkes.

At gnisterne fra det tidligere undersåtforhold
ikke nogensinde bør slukkes, blev en pro¬
gramerklæring for hele Peder Vinstrups kir¬
kepolitik. Disse ord er så at sige en poetisk

Troskabseden
Det første og vigtigste krav var, at biskoppen
- ligesom de øvrige stænder-måtte aflægge
troskabsed til den svenske konge. Det skete
den 20. april 1658 i Malmø, små to måneder
efter afståelsen. Nu har Peder Vinstrup
sikkert aldrig gjort sig tanker om, at Skåne
ret hurtigt ville blive dansk igen. Kendsger¬
ningen for ham var, at hans stift nu var
erobret af svenskerne, og at dette skyldtes
Guds indgriben og straf over danskerne. Han
var løst fra troskabseden til Frederik den 3.6
og måtte som enhver anden undersåt aflægge
troskabsed til sin nye herre, og han blev også
nødt til at vise det ved sine handlinger og sin
optræden. Hvis han ikke viste imødekom¬
menhed, kunne han afsættes.

Til gengæld var Carl Gustavs problemstil¬
ling, at han skulle vinde Peder Vinstrup for
sig for at gøre försvenskningen af Skåne
langt mindre vanskelig end ellers, fordi bi¬
skoppen havde præsteskabets hengivenhed;
det var jo dem. der sad på skole og undervis-
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omskrivning af Roskilde-fredens §9,9 hvor
det hedder, at skåningene uhindret skal blive
ved deres vanlige ret, lov og gamle privile¬
gier og friheder. F.eks. kunne sprog, kirke¬
skikke og gudstjenester som følge heraf be¬
vares på dansk, og det gjorde Peder Vinstrup
alt for at opfylde, tilmed ved at omgå svenske
forordninger og bestemmelser. I det spil
skulle han vise sig suveræn, hvad der kan
gives mange eksempler på.

den, at skåningene lod sig indskrive ved de
svenske universiteter det første år af deres
studietid og derefter ved Københavns Uni¬
versitet. Når de senere søgte embede i Skåne,
kunne de hævde at have læst ved de af sven¬
skerne anbefalede universiteter. Denne om¬
gåelse af de svenske love bevirkede, at de
fleste ledige embeder i Peder Vinstrups tid
blev besat af skåninge og af folk vest for Øre¬
sund. Enkelte præster havde endda i deres
studietid stået på Københavns volde, da Carl
Gustav stormede byen natten til den 11.
februar 1659. Den mest kendte blandt dem
var præsten i Kågerød ved Søderåsen Sten
Jacobsen.

Hele denne politik betød, at kun en hånd¬
fuld svenske teologer blev præster i Skåne de
første tyve år efter afståelsen. Dertil skal dog
siges, at det nok heller ikke har været speci¬
elt attraktivt for svenskere at søge embede i
et landskab, der måtte forventes at være
fjendtligt indstillet. Med universitetets opret¬
telse i Lund i 1668 standsede rekrutteringen
efterhånden fra København, men det skal un¬
derstreges, at Peder Vinstrup, som altid prio¬
riterede undervisning og lærdom meget højt,
utvivlsomt også har tænkt den lundensiske
læreanstalt som et middel til bevarelse af
dansk kultur, mens man fra svensk side na¬
turligvis har villet bruge universitetet i för¬
svenskningens tjeneste.

Begravelsestalen
Allerede inden edsaflæggelsen og landemo-
dctalen fik Peder Vinstrup sagt noget, som
burde have fået de fleste til at spidse ører.
Landsdelens betydeligste adelsmand Tage
Thott, kaldet »kongen af Skåne« på grund af
sine store godsbesiddelser, blev begravet den
3. april 1658 fra Set. Petri kirke i Malmø,
hvor også en del svenske adelige deltog. I lig¬
talen fik Vinstrup sagt følgende om Tage
Thott:10

Han døde i den rette tid ... at han ikke med
harm og bedrøvelse skulle se sil kære fædrene¬
lands elendighed. . . . Han var mere lyksalig en
Mattatias,11 som måne klageligen sige ...
»Hvorfor er jeg født til at se mil folks fordær¬
velse og se den stund, hvor (landet) gives i fjen¬
demes hånd.

En udtalelse, som ikke just kan kaldes
svenskvenlig, pænt pakket ind i et bibelcitat.

Modspillet
Med øjeblikkelig virkning forbød Carl
Gustav studenter fra Københavns Universitet
at søge præsteembede i Skåne, og skånske
studenter skulle for fremtiden studere i Upp¬
sala eller i Greifswald i Tyskland, som var en
svensk besiddelse.12 Vinstrup omgik forbu¬
det ved bl.a. at hævde, at studenter, som læste
i København før fredstraktatens indgåelse
havde ret til embeder i Skåne, og hvis de var
huslærere i Skåne, kunne de senere ordineres
til sognepræster. Ellers blev trafikken ofte

Præsternes mand
Med sin egenrådige og egenhændige politik
pådrog Peder Vinstrup sig adskillige sven¬
skeres vrede, og det kom på tale al afskedige
ham, fordi han var »ilak swensk«;1-5 det skete
i 1666-1667. Det blev dog ikke til noget. De
svenske biskopper var imod, en utidig afsæt¬
telse af uønskede personer kunne jo skabe
præcedens, som kunne ramme dem selv! Til¬
med var det skånske præsteskab Vinsirup
utroligt hengivent, og en afskedigelse ville
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strup adlet af Carl Gustav, men han brød sig
vist ikke om det (det har sikkert været umu¬
ligt at undslå sig), og han har aldrig i den for¬
bindelse fået tillagt navnet Himmelstiema.
Hvor skrønen om dette navn kommer fra,
vides ikke; ifølge adelsbrevet beholdt han sit
eget navn, og han har heller aldrig selv brugt
andet end navnet Vinstrup.15

skabe for megen uro. Endelig: Hvis Peder
Vinstrup rejste til København, ville sven¬
skerne her - som de sagde- få »en förtaligh
penna«.14

En nærmere undersøgelse af Peder Vin¬
strups gøren og laden viser, at der ikke som
påstået er tale om noget nationalt omslag,
også selv om han til det sidste holdt sin tro¬
skabsed til den svenske konge og bebrejdede
alle, der brød den. Til gengæld gik han til en¬
hver tid i brechen for de præster, der blev
dømt for edsbrud. Det gjaldt f.eks. de to
præster, der havde deltaget i den sammen¬
sværgelse, hvis formål var at erobre Malmø-
hus fra svenskerne; dette skete samtidig med
Københavns belejring i 1658-1659. Sam¬
mensværgelsen blev røbet, og tre af lederne
blev halshugget på Stortorvet i Malmø. Men
Peder Vinstrup fik udvirket, at præsterne slap
med cn mindre pengebøde; de blev udvist til
Sjælland. Hans forbøn for dem irriterede
iøvrigt Carl Gustav. En tredie præst fra Ble¬
kinge, som havde opfordret til snaphanevirk-
somhed og var blevet arresteret af sven¬
skerne, slap på Peder Vinstrups foranledning
med afsættelse, mens snaphanerne blev hen¬
rettet.

Konklusion
Kongetroskaben var fra gammel tid en alvor¬
lig sag og derfor også en alvorlig sag at
bryde. Den betød samfundsordenens opret¬
holdelse mod kaos og var religiøst begrun¬
det. Hvis Peder Vinstrup ville blive i Skåne,
måtte han som kongelig embedsmand af¬
lægge ed til den svenske konge: det gjorde
han og bøjede sig dermed for den politiske
kendsgerning, at Lund stift var blevet en
svensk provins; og han tog troskabseden al¬
vorligt, for den var jo også en ed overfor
Gud. I den centrale stilling, han bestred, blev
han mere end nødt til at vise sin troskab ud¬
adtil.

Men i fredstraktaten stod, at skåningene
skulle blive ved deres gamle love, sæder og
skikke, og derfor søgte han - oven i købet
med retten på sin side-at holde fast ved »det
danske«, han talte og skrev på dansk, fik sine
bøger trykt i København, besøgte familie og
venner sammesteds. Han ville bevare dansk
kirkeordning,16 og dertil behøvedes danske
og skånske teologer. Hans balancegang var
kort sagt at holde kongetroskaben og sam¬
tidig modvirke alle magthavernes tiltag, der
fremmede en försvenskning. Dette lykkedes
virkelig for ham, og det var først efter hans
død i 1679, da den smålandske præst Knut
Hahn satte sig på Skånes bispestol, at för¬
svenskningen kunne gennemføres i de forhen
danske landskaber.

Peder Vinstrups egentlige tragedie består
i, at senere danske og skånske generationer

Bolværket
Konklusionen på Peder Vinstrups virke som
svensk biskop må blive, at han blev et værn
for dansk kultur i Skåne, og stedet for at være
en vendekåbe, var han i virkeligheden det
bolværk, som på vanskelige præmisser slo¬
ges, for at gnisterne fra det tidligere danske
undersåtforhold ikke skulle slukkes.

I Lund domkirkes krypt har Peder Vin¬
strup i sin sarkofag ikke nogen hædersplads,
den har den sidste retteligt indviede katolske
ærkebiskop i Danmark Birger Gunnersen
(o. 1440 1519). Vinstrups sarkofag står
mere ydmygt gemt i en niche.

Til sidst skal det slås fast, at nok blev Vin-

7



14 Se Hansson a. a. s. 408.
15 Se Hansson a. a. s. 318 (note 160).

Tilmed »stricte« og »punctuellemenl« iflg. general¬
guvernør Banér til den svenske regering i et brev af 11.
februar 1666 (Riksarkivet, Stockholm). Også ved senere
lejligheder fastholdt Vinstrup denne holdning, f.eks. til
»den skånske kommission« i 1669, som var sendt til
Skåne af den svenske regering for at undersøge for¬
holdene dér. Se: August Hallenberg: Skånska kommis¬
sionen af år 1669-1670 och Skånelands kyrkliga för¬
hållanden (1907), s. 15 f.

uretfærdigt har kaldt ham en vendekåbe. Det
var han ikke, men han sad i et lidet misun-
delsesværdigt job ofte med svenske mis¬
tænksomme øjne hvilende på sig. - Og det
var med rette, at svenskerne kunne være
mistænksomme.

Noter
Førsteudgaven udkom i 1952. Den er nyudgivet et par

gange, sidst i 1999 i anledning af den forestående åbning
af Øresundsbroen. S. 98-99.
2 I hans doktorafhandling fra 1906: Skaanes Overgang
fra Danmark til Sverige. F.eks. bd 1, s. 78-79.
4 I »Skåne, Vort glemte Land«. (1991), s. 32.
4 Ca. 10 km. øst for Roskilde.
5 §8. Laurs Laursen: Danmark-Norges Traktater, bd. 5
(1920), s. 234.
6 Dette skete ved det såkaldte »cessionsbrev« af 24.
februar 1658 underskrevet af Frederik den 3. og de dan¬
ske rigsrådsmedlemraer. Laursen: Danmark-Norges
Traktater, bd. 5 (1920), s. 241-243.
7 En hemmelig biinstruktion af 12. september 1 657 § 2,
underskrevet af Carl Gustav. Se: Carl Gustaf Weibull:
Freden i Roskilde i: Historisk Tidskrift för Skåneland
1908-1909 s. 7 [»Huenslandh« = Hven],

Trykt i Karl F. Hansson: Lundabiskopen Peder Win-
strup före 1 658 (1950), s. 277-280; originalen findes på
Det kongelige Bibliotek i København.
9 Se note 5.
,() Talen er blevet trykt; et eksemplar findes bl.a. på bib¬
lioteket på Institut for Kirkehistorie på Københavns
Universitet.
1 1 En jødisk oprører mod græsk herredømme ca. 170 f.
Kr. Først« Makkabæerbog kap. 2.
12 Memorial af Carl Gustav den 15, marts 1658 § 16.
Det gentages i en memorial to måneder senere (den 21.
maj) i S 18. De er trykt i »Samlingar utgifna för De
skånska landskapens historiska och arkeologiska for¬
ening« bd. 1, 1874.

Den svenske regerings rådsprotokol 4. september
1666. (Riksarkivet, Stockholm).
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Hans Carlsson, skarprättare
Av Torsten Nilson
Kastanjegatan 6 A, 22359 Lund

Kram lil] mitten av 1700-talet hade de båda Skånelänen var sin skarprättare. Också några städer
hade egen mästerman. Med tiden allt färre avrättningar gjorde yrket mindre lönsamt och skarp-
rättartjänsterna i Skånelänen sammanslogs. Från och med år 1814. då den åldrige skarpräilaren
Andreas Löfwenborg dog, fick skarprättare Sjögren i Blekinge även Skånelänen som sitt verk¬
samhetsområde.

Under 1600-talet och in på 1700-lalet var det inte ovanligt all yrket gick i arv från far till son
eller svärson. Många gånger också till den avlidne skarprättarens efterlrädare i äktenskapet.

gång och uppskattning i detta stora distrikt.
där resvägen till exekutionsplatsen ofta
kunde bli betydande då han hade sitt hem i
Beseboda i Augerums socken i östra Ble¬
kinge.

Vid ansökningstidens utgång hade föl¬
jande 15 personer anmält intresse för tjänsten:
Från Blekinge län
1. Hans Carlsson
2. Lars Olsson
3. Peter Hurtig
4. Håkan Gummesson dräng
S.Joh. Wilhelm Trast häradsvaktmästare
6. Hans Swensson torpare
7. Peter Carlsson f.d. sjöartillerist

Från Kristianstads län
1. Carl P. Hörquist
2. Sven Håkansson
3. Lars Larsson

Från Malmöhus län
1. Johan Hinaldo
2. Jöns Holmstedt
3. Per Rask
4. Nils Classon
5. Olof Petter Siolu f.d. korpral, snickaregesäll

En tjänst ledigförklaras
När skarprättare Sjögren avled i februari
1829 och tjänsten som skarprättare i Ble¬
kinge och de båda Skånelänen blev ledig
kungjordes detta i Kristianstads län genom
följande »annons» i Länskungörelserna:

Kungörelse
Sedan Skarprättaren för Malmö, Christianstads
och Blekinge län, Håkan Sjögren den 6 i denna
månad med döden ailidil. så att Skarprättare-
Tjenstcn blifwit ledig, warder sådant här¬
medelst kungjort, med tillkännagifwande att
Sökande till denna Tjänst böra inom En månad
härefter hil ingifwa sina Ansökningar.

Christianstads LandsCanzli
den 24 Februarii 1 829

Axel De la Gardie/
J. N. Bråkenhielm

timmerman och slaktare
u.off.Corp. vid Sjöart. »Corpsen»
torpare

kopparsiagaregesäll
husman
klnck.dräng. »ringare»

Ovan nämnde Sjögren, som i Länskungörel¬
serna fått det felaktiga namnet Håkan i stället
för det rätta Hemming, hade från år 1 806 in¬
nehaft skarprättareämbetet i Blekinge län. År
1814 blev han erbjuden samma tjänst i de
båda Skånelänen efter den detta år i februari
avlidne skarprättaren Andreas Löfwenborg.
Efter diskussion om lön och andra villkor
antog han uppdraget. Som bekräftelse ut¬
färdade landshövdingarna var för sig ett
»Constitutorial», dvs. en fullmakt på tjänsten.
Sjögren verkade fram till sin död med fram-

extra fånggevaldiger
muraregexäll
soldat och timmerman
dräng

Det stora antalet sökande förvånar, liksom
det faktum att de sökande av allt att döma
utgjordes av »vanligt folk» och inte av straf¬
fade, f.d. fängelsekunder eller män från sam¬
hällets bottenskikt. Av till ansökningarna
bifogade »prästbetyg» och intyg från arbets-
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givare framgår också att det var skötsamma
personer. Några direkta meriter - skolor och
utbildning - åberopades inte, utan man ut¬
gick ifrån att del angivna yrket skulle upp¬
lysa om vilka kunskaper och färdigheter man
kunde väntas finna hos den sökande.

honom som dräng på nr 28 i byn. Han flyt¬
tade de följande åren mellan olika hemman i
Lösen, men inte på något ställe står han i hus-
förhörslängden antecknad som slaktare eller
timmerman. År 1827 gifte han sig med Maria
Magnidotter, dotter till en torpare på nr 33 i
Lösens by, och i februari 1828 föddes deras
dotter Christina Botilla. Så småningom blev
det fyra barn i familjen som bodde i en liten
stuga bestående av ett rum, förstuga och kök,
cirka 30 m2. Verkstaden, där Carlsson syss¬
lade med snickeri och timmermansarbete,
hade han i ett något större uthus.

Hans Carlsson utses till skarprättare
Av »annonsen» framgår att de tre lands¬
hövdingarna insett fördelarna med att ha alla
tre skarprättaretjänsterna samlade på en
hand. Det gällde nu att välja och utse den
lämpligaste av de 15 sökandena till det efter¬
traktade jobbet.

I brev daterat 6 april meddelade lands¬
hövdingen i Malmöhus län Vilhelm af Klin-
teberg de båda andra landshövdingarna att
han bland »sina» sökanden ansåg Olof Petter
Stoltz »såsom ung och wand at handtera yxa
wid timmermans och snickare arbete wara
den bäste passande». Han hade också »lem-
nat godt wittnesbörd om sig för den tid han
warit militär». Tre dagar senare kom brev
från »Landshöfdinge-Embetet» i Karlskrona
med namnen på dc sju från Blekinge som
sökt tjänsten. Här föreslogs att Hans Carls¬
son skulle erhålla den, då han »med en ut¬
märkt hedrande wandel förenar insigt i Tim¬
mermans- och Slagtare yrkena, och sålunda
jämwäl kan förutsättas äga färdighet i ut¬
förandet af ifrågawarande befattning».

Hans Carlsson fick jobbet. Han var då 24
år gammal, född den 4 januari 1805 i Frid-
levstad, där fadern Carl Jonsson i husför-
hörslängden anges vara torpare. Som ung
tjänade han som dräng hos bönder i Ramdala
dit familjen flyttat då fadern fått tjänst som
sjöartillerist vid flottan och då tilldelats nam¬
net Nordström.

År 1823 lämnade Hans Carlsson sin tjänst
hos bonden Jöns Andersson på nr 1 1 i Beck-
areboda och flyttade till Lösen, där vi finner

De första uppdragen
Det var alltså en man i sina bästa år som
hemma i Lösen gick och väntade på lön och
sitt första uppdrag som skarprättare. Han var
i stort behov av pengar och hade »i anseende
till hans närwarande fattiga tillstånd» fått
uppskov med betalningen av de 6 Riksdaler
32 skilling Banco som utgjorde lösen för de
tre »constitutorialen». Men han behövde inte
vänta så länge. Den 10 juni fick han genom
kronofogden Pär Crona:

lm" Konungens Befullningshafwandes i Malmö
anordning A innewarande Års Andra Qvartals
Skarprättare Lön
och
2Ju Konungens Befailningshafwandes i Chrisli-
anslad l.än Öppna Ordres till Carlsson, att den
27 i denna månad infinna sig i Broby, för att
verkställa Execution å förre HäradsMAlaren
Johannes Möller.

Möller hade vid rymningsförsök från härads-
häktet i Broby i Ö. Göinge med »knifstyng»
skadat fångvaktaren Pehr Öhnquist så svårt
att denne »deraf genast aflidit». Häradsrät¬
tens och Hovrättens utslag att »Genom
halshuggning mista lif» hade fastställts av
Högsta Domstolen och nåd hade ej beviljats
av Kungl. Maj:t. Att allt gick efter ritningarna
framgår av den rapport landshövding De la
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Gardie den 30 juni avlämnade till Hovrätten.
Han skriver:

han inte vara med om. Avrättningarna i
Skåne finns förtecknade i tabellen på s. 12.
Uppgifterna är hämtade från de rekvisitioner
av skarprättare som de båda Skånelands-
hövdingarna gjorde genom sin ämbetskol-
lega i Karlskrona. Med rekvisitionen följde
en »Öppen» order till skarprättare Carlsson
med uppgifter om förrättningsställc, datum
och klockslag då han skulle inställa sig på
avrättningsplatsen. Namnet på den döds¬
dömde. brottet och domen angavs liksom hur
avrättningen skulle tillgå.

Som framgår av tabellen skedde avrätt¬
ningen i samtliga fall genom halshuggning, i
några fall kompletterad med högra handens
avhuggande och någon gång stegling. Tre av
de fyra avrättade kvinnorna brändes på bål. 1
normala fall grävdes resterna av den avrät¬
tade ner i galgbacken av tillkallad härads-
nattman, men det kunde även hända att krop¬
pen fick komma i vigd jord.

Som dag för avrättningen valde lands¬
hövdingen i Malmöhus län oftast en fredag,
medan man i Kristianstads län koncentrerade
sig på onsdagar och torsdagar. Aldrig på en
måndag och endast i ett fall en lördag. Vid

Att förre H*Målaren och Artillerlisten Johan
Petter Möller till följd af K. Majds Utslag d: 8
sistl. Maii den 27«*« i denna månad mistat lifwet
genom hallshuggning har jag äran härmed till-
kännagifwa.

Härefter dröjde det nästan ett år innan Hans
Carlsson på nytt fick pröva sina krafter och
visa sin skicklighet i att hantera bilan (yxan).
Denna gång gällde det en ung student, Jacob
Wilhelm Blomdahl, som dömts till döden för
mord på en annan student, Anders Emanuel
Landén. Universitetsmyndighetema försökte
få avrättningen förlagd till Malmö, där
Blomdahl satt i häktet på Malmöhus slott,
men detta beviljades inte utan avrättningen
skedde på Lunds avrättningsplats den 16
april 1830 genom halshuggning. Blomdahl
blev därefter nergrävd på N. Kyrkogården.

Om att infinna sig
Fram till sin död i augusti 1838 hade Hans
Carlsson hunnit kapa minst 41 huvuden, 33 i
Skåne och 8 i Blekinge, Någon hängning fick
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Avrättningar i Skåne 1829-1838.K)

Datum Avrättningsplats

Broby
Lund
Fjelkinge
Fjclkinge
Malmö

Dömd förYrke/Titel Avrättad genomHärad Namn

Ö. Göinge1829 lö 27/6
1830 fr 16/4

to 28/10
to 28/10

1831 fr 4/2
o 20/4
ti 24/5
ti 24/5
to 26/5
to 3/11

1832 ti 17/1
fr 20/1
fr 20/1

dråp
mord
dråp
dråp
dråp
mord

f. häradsmål.
studenten
drängen
drängen
f. soldaten
torparen
f. sjöartillerist.
f. allm. arbetsk.
f. trosskusken
bonden
f. soldaten
f. artilleristen
f. husaren
f. dragonen
drängen
husmannen
arrendatom
änkan
drängen
f. soldaten
pigan
f. soldaten
hustrun
drängen
f. artilleristen
pigan
drängen
soldaten
korrectionisten
korrectionisten
korrectionisten
f. artilleristen
f. husaren

h.h.Johannes Möller
Jacob Wilh. Blomdahl
Lars Jonsson
Pehr Carlsson
Carl Fredr. Blomgren
Troed Olsson
Jöns Svensson Holm
Pehr Jönsson
Nils Hak
Anders Fskilsson
Jöns Persson Citron
Lars Ohlsson Rubin
Sone Ohlsson Lindau
Carl Fredric Berg
Anders Nilsson
Anders Andersson
Pehr Pehrsson
Lusse Påhlsdotter
Pehr Olsson
Anders Anders. Plan
Kjerstina Pehrsdotter
Sven Måns. Rörström
Anna Greta Lundblad
Nils Månsson
Petter Nils. Beckström
Nilla Andersdotter
Jacob Jönsson
Jonas Nilsson Björk
Ad. Ulrik Rundquist
Joh. Fredr. Wahlgren
Carl Fredr. Carlqvist
Sven Skytt
Adolf Hammar

h.h.
Villands
Villands

h.h.
h.h.
h.h.

Bjäre
Bjäre
Bjäre
Vemmenhögs
N. Åsbo
Herrestads
Luggude
Luggude
Gärds
Vemmcnhögs
Gärds
S. Åsbo
S. Åsbo
Gärds
Luggude
Onsjö
Frosta
Toma
Gärds
Gärds
V. Göinge
Vemmenhögs
Luggude

h.h och stegl.
rån h.h.
rån h.h.

Anderslöv mord
rånmord, förfalskn.
rån, dråp

h.h. och stegl.
h.h. och stegl.
h.h. och h.handSt Herrestad

Mörarp
Mörarp
Lyngsjö
Anderslöv
Lyngsjö
Åby
Åby
Lyngsjö
Mörarp
Åkarp
Hörby
Dalby
Lyngsjö
Lyngsjö
Röinge
Ö. Vcmmenhög
Mörarp
Malmö
Malmö
Malmö
Kristianstad
Mörarp

rån h.h.
rån h.h.

o 9/5 stöld, mordbrand
mordbrand
mord
dråp
mordbrand
mordbrand

h.h.
fr 22/6

1833 o 6/2
o 13/2

h.h.
h.h. och h.hand, stegl.
h.h.

o 5/6 h.h.
fr 7/6
fr 27/9
to 19/12

1834 o 9/7
1835 fr 9/5
1836 o 9/3

ti 29/3
1837 o 8/2

ti 25/4
ti 20/6

1838 fr 9/3
fr 8/6
fr 8/6
to 26/7
ti 7/8

h.h.
rån h.h.

h.h., h.hand, bålbarnamord
mordbrand
dråp
rån, mord

h.h.
h.h., bål
h.h.

rån h.h.
h.h., bål
h.h. och stegl.

mord
våldtäkt, dråp
dråp
mord
mord
mord
rån, dråp
rån, dråp

h.h.
h.h.
h.h.
h.h.
h.h.

Luggude h.h.

h.h. = halshuggning, h.hand = dömd alt mista högerhand, stegl. = stegling. bål = dömd att »å båle brännas».



avrättningarna i Malmöhus län skulle skarp-
rättaren infinna sig på avrättningsplatsen
kl. 11, medan man i Kristianstads län beord¬
rade honom att »tidigt på morgonen inställa
sig å afrättsplatsen».

För resan till och från avrättningsplatsen
fanns i ordern antecknat att skarprättaren
hade rätt att begagna skjuts efter en häst som
vederbörande »Gästgifware eller KronoBe-
tjente wid uppwisandet häraf (dvs. ordem)
genast framställer». Vid sina resor från hem¬
met i Lösen till förrättningsplatsema i Skåne
passerade skarprättare Carlsson ett stort antal
gästgivaregårdar, där han vid behov kunde
byta skjuts (hästar) och/eller övernatta. Längs
resvägen låg gästgivaregårdar i Lyckeby,
Skillinge, Ronneby, Hoby, Trensum, Asa-
rum, Hästaryd och Norje i här nämnd ord¬
ning. Via Edenryd och Fjälkinge i Kristian¬
stads län nåddes sedan Kristianstad.

Gästgiveriemas Dagböcker ger uppgifter
om resenärens ankomstdag, orten varifrån
han kom och vart han ämnade sig. Tyvärr är
serierna med de Blekingska gästgivare-
gårdarna inte kompletta för den här aktuella
tiden. Det saknas för några av gästgivare¬
gårdarna hela årgångar, och i befintliga år¬
gångar finns ofta luckor. Materialet från Skå¬
nelänen är mycket magert, och det finns få
dagböcker från den här aktuella tiden beva¬
rade.
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! En tjänsteresa år 1831
Låt oss följa med Hans Carlsson på en resa i
maj år 1831. Han hade av landshövdingen i
Kristianstads län blivit beordrad att den 24
maj på Bjäre härads avrättningsplats genom
halshuggning avrätta två för rån till döden
dömda personer (se tabell). Med sig hade han
också en order att den 26 samma månad på
Vemmenhögs avrättningsplats vid Anders-
löv halshugga den för mord på en 5 år gam¬
mal flicka dömde f.d. trosskusken Nils Hak.

Skarprättaren startade resan i god tid-fre-
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I Far var från början timmerman, och alla be¬
römde honom för att han var både skickeli och
kati. så därför redde han sig gott på sitt arbete.
Men år 1831 (minnesfel, skall vara 1829)
dödde den som var skarprättare i Blekinge Län
och i Göinge härad. Far sökte ämbetet, för de ga
ju en fast lön och dessutom extra förtjänst, var
gäng de ble exekution, och han kunne ju ändå
fortsätta som timmerman. Herrarna i Stock¬
holm (!) hade väl hört talas om att far kunne
hantera yxan så bra, att han som ett inte kunne
hugga eu talgljus i två halver på längden och
mitt i veken, och därför så fick han ämbete.
2. Var gång de skulle ble exekution, hade han
onna förkänningar nånna dar innan, och när han
hörde, att bilan började klinga, där den lå i sitt
foderal, då ble han blek som en gast i synen och
alldeles från sej. - Siså. sae han. äj de nu så
dags igen! Så gick han ut i timmerboen och
gjorde iordning stupstocken.
3. Far va skarprältare i sju år (skall vara nio),
och under den tien huggde han 49 personer. De
va ju bra försmädligt, att han inte fick leva
nonna månar te, för nog hade de vatt liksom lite
för mer med 50 jämnt.

dagen den 20 - och hann under dagen med
hästbyte i Skillinge och Hoby fram till gäst¬
givaregärden i Norje, där han övernattade. Vi
finner honom antecknad i gästgivaregårdens
Dagbok (ill. s. 13). Följande dag, som var
pingstafton, fortsatte han och nådde Kristian¬
stad efter en resa på dryga 12 mil från hem¬
met. Till avrättningsplatsen kallad Hajen -
som låg i närheten av Förslöv, hade han nu
ytterligare 12 mil. Det går inte nu att med
hjälp av gästgiveriernas Dagböcker följa
denna del av resan, men den gick sannolikt
via gästgivaregårdama i Vanneberga, Rö-
inge, Tyringe, Blekemasa och Åby fram till
Ängelholm. Här låg häradshäktet och här
kunde han övernatta på stadens gästgivare¬
gård.

Efter att på morgonen den 24 ha genom¬
fört exekutionen på de båda rånarna gällde
det att skynda på för atl i lid hinna ner till
Anderslöv, där han enligt ordern skulle in¬
ställa sig kl. 11 den 26. Vilken resväg han
valde går inte att fastställa, men framför sig
hade han i alla händelser en resa på ytter¬
ligare omkring 12 mil.

Avrättningen verkställdes på utsatt dag
och hemresan via Ystad kunde påbörjas. Den
30 passerade han åter Fjälkinge gästgivare¬
gård och på eftermiddagen följande dag
kunde familjen hälsa honom välkommen
hem.

Gunnar Nilsson gör här den kommentaren att
Kristinas beundran för faderns raskhet i äm¬
betsutövningen lockat till en omedveten
överdrift.

Ytterligare uppgifter om Hans Carlsson
och hans verksamhet får vi genom kyrko¬
herde Nils Andersson Laurin, vilken som
skolpojke en gång delade rum med skarprät¬
tare Carlsson, då denne i juli 1838 var på
tjänsteresa i Kristianstad, Han skriver i sina
minnesanteckningar som nu förvaras i Lunds
Universitetsbibliotek:

En gång fick jag till sangkamrat själve skarp-
rättaren, då han var i ämbetsärende stadd. En
stackars artillerist hade på Näsby fält mördat en
gårdfarihandlare och var dömd att mista livet
genom halshuggning. Skarprättaren kom till
staden dagen före förrättningsdagen och hade
sitt logi hos Berggrens och var min sängkamrat
i två nätter, natten före och natten cflcr exeku¬
tionen. Han var en storväxt, medelålders, röd-
lätt man. Hans ansikte uttryckte icke hårdhet.
Han var lågmäld och fåordig. Jag var ej rädd för
honom, snarare respekterade jag honom som
rättvisans tjänare. Om aftonen förevisade han

Vittnen om skarprättarens person
En värdefull källa till uppgifter om Hans
Carlsson finner vi i Blekingeboken 1948.
Gunnar Nilsson, folkskollärare i Landskrona,
vilken som ung bodde granne med änkan
Maria och dottern Christina, återger här i
uppsatsen »Minnen från det gamla skarprät-
tarchemmet i Lösen» vad Christina berättat
för honom, troligen vid några tillfällen vid
mitten av 1890-talet. Följande tre citat är
hämtade ur denna uppsats:
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bilan för oss, några av Berggrens umgänges¬
vänner och boktryckerikonstförvantema var
församlade. Bilan var mycket stor och tung
samt blank och skarp. Påföljande dag efter exe¬
kutionen, då han kom hem till sitt logi och sin
sängkamrat, var han drucken men ändock slilla
och fåordig. Man kan föreställa sig att hans gär¬
ning, ehuru legal, varit nervskakande, så att han
behövt något försoffningsmedel.

häst med 16 skilling/mil på landet och 20 i
städerna. Han anlitades även för fångtrans¬
porter.

Carlssons sista avrättningar
Den i kyrkoherde Laurins minnesanteck¬
ningar omnämnda avrättningen gällde förre
artilleristen Sven Skytt, som för dråp och rån
blivit dömd till livets förlust. Kungl. Maj:t
hade den 1 juni 1838 avslagit Skytts nåde-
ansökan om försköning från dödsstraffet.
Landshövdingen kunde nu, i samråd med
Slottspredikanten Palm som redan tidigare
fått uppdraget att »bereda Skytt till under¬
gående af dödsstraff», utse lämplig dag för
exekutionen vilket blev torsdagen den 26
juli. Och till Hans Carlsson sändes en order
att denna dag infinna sig »å stadens vanliga
afrättsplats» utanför Kristianstad. Carlssons
bekräftelse på att han blivit kallad återges här
på s. 16.

Efter genomfört uppdrag återvände Hans
Carlsson till hemmet i Lösen. Hemma låg då
den order han fått strax före avresan till
Kristianstad att den 7 augusti kl. 11 inställa
sig i Mörarp för exekution av en avskedad
husar, och han fick nu efter bara några dagar
hemma åter ta fram bilan ur dess fodral för
slipning och putsning och ge sig ut på den
långa resan till Mörarp, en tur på nära 25 mil.
Det myckna resandet kan ha bidragit till att
Hans Carlsson bara en kort tid efter det att
han kommit hem igen drabbades av »slag»
(enl. anteckn. i kyrkoboken) och avled i sitt
hem den 27 augusti endast 33 1/2 år gammal.

Lön och arvoden
Som skarprättare uppbar Hans Carlsson en
fast årlig lön från de tre länen inom sitt
distrikt. Så betalade t.ex. Blekinge läns
»LandtRänteri» honom i början av varje
kvartal 4 Riksdaler Banco, och de båda
Skånelänen bidrog årligen med vardera 12
Riksdaler Banco. Städerna bidrog till hans
lön enligt tabellen.

Årslön (riksdaler, skilling) från städerna

Stad Lön Stad Lön

Malmö 10:24 Kristianstad 3:16
Simrishamn 2:-

2: 3 Ängelholm 1:24Lund
Landskrona
Helsingborg
Ystad

5:16
2:- Karlskrona 15:-

Karlshamn 1 : 32
Sölvesborg (ingen uppgift)

2:24
Skanör, Falsterbo 2:-

Till denna fasta lön kom ett arvode för varje
förrättning enligt överenskommen och fast¬
ställd taxa. En enkel halshuggning betalades
med 1 Riksdaler 32 skilling Banco. Tillkom
avhuggning av höger hand och/eller stegling
blev beloppet högre. För medförd stupstock
kunde han få upp till 1 Riksdaler 32 skilling.
Ersättning kunde han också få för »till
Skogsförande och nergräfning af självspil-
lingar» och nergrävning i galgbacken av den
avrättade, ett arbete som normalt utfördes av
häradernas respektive städernas nattmän.

För resan till och från exekutionsplatsen
fick skarprättaren ett snålt tilltaget trakta¬
mente samt milpengar för tjänsteresa efter en

Skarprättarebilan
Den 26 oktober förrättades bouppteckning
efter Hans Carlsson och i denna finner vi
bl.a.: »En Skarprättare-bila med fodderal
till», värderad till 2 riksdaler Banco. Dess¬
utom fanns: En timmerbila {1 Riksdaler), en
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handbiia (8 skilling), en handyx (12 skilling),
en slaktbila (16 skilling) och en bolyxa
(24 skilling). De flesta av verktygen hade han
haft användning för i sitt arbete som timmer¬
man och slaktare. Handbilan kan ha varit det
verktyg han använde vid »högra handens av¬
huggande».

Om skarprättarebilans vidare öden berät¬
tade dottern Kristina:

Det skulle va bra rolit att få resa till Kalmare
slott; för si herrarna som köpte bilan, när far
dödde. visar den där för pengar.

Någon bila har enligt uppgift inte kunnat
återfinnas i samlingarna på Kalmar slott
(Länsmuséet).

Referenser
Otryckta källor
Landsarkivet i Lund
Blekinge läns landskansli:

Ala: 52-61, Bla; 31-40, Dia: 76-95, EVa: 1-36
Blekinge läns landskontor:

Ela: 54-60
Kristianstads läns landskansli:

AI: 104-113. BI: 84-93, DI: 230-239, EVa: 2. 5,6, 7
Kristianstads läns landskontor:

Bil: 31
Malmöhus läns landskansli:

Ala: 107-116, Bla: 104-113, Dia: 113-122, Dilla:
280

Hovrätten över Skåne och Blekinge:
Bllb: 9-18, Elb: 1-2
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Regionernas Europa
- en utblick över Region Skånes europeiska omland

Av Fredrik Lindström
Historiska institutionen. Lunds universitet

Den I januari 1997 ändrades den statliga länsorganisationen i Sydsverige genom att Malmöhus
och Kristianstads län slogs ihop till ett län, Skåne län. Sammanslagningen fick mycket medial
uppmärksamhet, och man kunde inte undgå att veta att Skåne nu »återförenats» efter över 250 år
som delat landskap. Den symboliska potentialen i sammanslagningen var också stor, vilket till
exempel utnyttjades i den nyskapade Skånestyrelsens informationsbroschyr Ett enat Skåne (bild
s. 18).1 Men det var först ett och ett halvt år senare som den kanske egentligt stora händelsen ägde
rum, när valen i september 1998 som ett tredje val bredvid riksdags- och kommunalval för de
skånska väljarna omfattade ett val till regionfullmäktige. Därmed fick Region Skåne, som enheten
nu kallades, en demokratisk bas, och ett stort steg i riktning mot en fullfjädrad politisk region hade
tagits.1 Förhållandet alt denna förändring fick relativt lite uppmärksamhet - många väljare i valet
1998 tycktes exempelvis helt ovetande om skillnaden mellan det gamla landstinget och den nya
regionen - i jämförelse med den statliga sammanslagningen uppifrån föregående år säger kanske
något om svensk och skånsk politisk kultur.

I informationsbroschyren Ett enat Skåne beskrivs den planerade gången för denna administra¬
tiva och politiska reform, ett projekt som skall utvärderas efter år 2002. Avslutningsvis, på ett
utrymme som utgör ungefär en fjärdedel av broschyrens textmassa, får läsaren sig en historisk
översikt till livs, 1 denna beskrivs Skånes långa historia och framväxten av en skånsk kulturell
identitet. Den skånska kulturen och det skånska språket betonas liksom skillnaden mellan Skåne
och »det svenska majoritetssamhället». Skåne är en historisk region med en egen kulturell identi¬
tet är budskapet, och jämförelsen med Skottland, Flandern och Katalonien sveper förbi. Dessutom
betonas regionens europeiska roll, liksom att utvecklingen inte behöver betyda att »de funktio¬
nella band» som sedan sekler knyter Skåne till Sverige behöver brytas.

De två sidor av regionaliseringsfenomenet som kommer till uttryck i informationsbroschyren,
den politiskt/administrativa och den historiskt/kulturella, kan sammanfattas i begreppen funktion
och identitet. 1 Skånestyrelsens broschyr tycks det som om det finns ett intimt samband mellan
dem, men hur detta samband ser ut är oklart. Den följande betraktelsen över det europeiska pano¬
rama som utvecklingen i Skåne är en del av kommer att kretsa kring samspelet mellan politisk
funktionalitet och historisk och kulturell identitet. Betraktelsen kommer att fokusera på det om¬
råde som omfattas av den Europeiska unionen, där regionfenomenet på senare tid har varit mest
framträdande.

Den politiska funktionalitetens strukturer, i
det här fallet speciellt den politiska makt¬
utövningens territoriella dimension, är något
som förändrats otaliga gånger i den euro¬
peiska historien och som fortsätter att för¬
ändras idag. Den följer ofta politiska och
ekonomiska konjunkturer i samtiden och har
historiskt sett inte styrts i speciellt stor ut¬
sträckning av kulturell identitet. Med natio¬
nalismens frammarsch under 1800-talet har

denna bild förändrats, men frågan är om inte
även nationer i regel skapats av en politisk
funktionalitet som etablerats utan avseende
på kulturella identiteter. Samtidigt är det så
att en viss stabilitet i territoriella politiska
institutioner under historien givit upphov till
relativt stabila kulturella identiteter, som
sedan inte utan vidare har kunnat skjutas åt
sidan vid nästa försök till politisk föränd¬
ring3. Etablerandet av ett politiskt »vi» har i
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många fall genom ihållande interaktion i
territoriellt bundna institutioner lett till ska¬
pandet av ett stabilt kulturellt »vi», och detta
kulturella »vi» har sedan spelat rollen av
»kitt» i den politiska, territoriella gemen¬
skapen.

Speciellt är det förekomsten av historiska
politiska institutioner som spelat rollen av
samlingspunkt för motstånd mot in- och un¬

derordning under en ny politisk struktur.
Men även sega strukturer som språkgemen¬
skap och kulturell gemenskap har varit vik¬
tiga. Europas historia har resulterat i flera på
varandra lagrade mönster av denna typ. På
vissa håll är flera av de olika historiska lag¬
ren ömsesidigt förstärkande och i sådana fall
har sega territoriellt knutna identiteter ska¬
pats. Den kanske främst politiskt och ekono-
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miskt styrda regionaliseringen i efterkrigs¬
tidens Europa aktiverar olika äldre monster
av denna typ. Resultatet har blivit en regional
dynamik med stor forandringspotential. I den
föreliggande artikeln skall det europeiska
sammanhang som regionaliseringen i Skåne
bör ses i behandlas historiskt.

denna problematik betonar samspelet mellan
lokala och regionala enheter i ett i övrigt
territoriellt upplöst men av Unionens institu¬
tioner sammanhållet Europa.

Likheten mellan denna beskrivning av den
europeiska framtiden och en beskrivning av
medeltiden som inte främst fokuserar på dess
»mörka» drag är påfallande. Under senme¬
deltiden rådde ett feodalt eller post-feodalt
system för politisk och ekonomisk organisa¬
tion som byggde på små enheter, länder, län,
grevskap o.s.v., som via flera nivåer knöts
samman av det universella imperiet - det
heliga romerska riket - och av den katolska
kyrkan. Inom detta system växte det fram
nätverk av handelsstäder, som kanske nådde
sin högsta utvecklingsnivå i den senmedel¬
tida Hansan. Sådana nätverk byggde på geo¬
grafiskt små och koncentrerade noder och
hade imperiet och den katolska kyrkan som
övergripande politiskt och ideologiskt ram¬
verk. Ett annat sådant nätverk utgjordes av
klosterväsendet som genom latinet överbryg¬
gade alla de kulturella skillnader som bröt
upp Europa i en kulturell och språklig mo¬
saik»

Den del av jämförelsen som i första rum¬
met är intressant här är den som har att göra
med regionen. Den är inte minst intressant
genom att många av de regioner som idag får
politisk beslutskraft och gör en egen kulturell
identitet gällande i viss mån kan spåras till¬
baka till medeltiden. Här tycks alltså jäm¬
förelsen övergå i identitet. Länder som Skott¬
land, Wales, Katalonien och Bayern, för att
nämna några av de tydligaste exemplen, ut¬
gjorde under långa historiska perioder länder
med långtgående självständighet. Till denna
självständighet hörde naturligtvis politiska
och andra institutioner, och den självständiga
utvecklingen hade också gått hand i hand
med utvecklandet av en kulturell identitet.

I många fall gick självständigheten förlorad
under historiens gång när den centraliserade

Från medeltid till medeltid?
I diskussionen om Europas utveckling efter
det kalla krigets slut har tankefiguren om den
nya medeltiden haft en framträdande roll.
När den lanserades hade den en otvetydigt
negativ prägel. »Den mörka medeltiden»
spökade i den bild man försökte göra sig av
en framtida värld utan klara centra, utan klara
ideologiska alternativ, en värld där konflik¬
terna är allestädes närvarande, men där del
övergripande sammanhanget tycks frånva¬
rande.4

Tankefiguren är emellertid inte negativ i
sig och har sedermera använts för att mer
systematiskt beskriva den nya politiska, eko¬
nomiska och kulturella organisationsform
som förväntas efterträda det system som har
nationalstaten som sin grundläggande bygg¬
sten. Detta system utmärks av ett samspel
mellan mindre territoriella enheter (regioner)
å den ena sidan och en övergripande europe¬
isk organisationsform (Europeiska unionen)
å den andra. Dessa två nivåer anses under
senare tid ha främjats framför den gamla na¬
tionalstaten, främst beroende på ekonomiska
forandringsprocesser. Ett andra utmärkande
drag hos det nya systemet är den ökande In¬
teraktionen i icke-territoriella nätverk, ett
drag som överhuvudtaget minskar behovet
av en territoriell bas för samhällets organisa¬
tion, för nationalstater såväl som för regio¬
ner. Att helt befria samhällsorganisationen
från en territoriell bas tycks emellertid inte
möjligt, och det scenario som växer fram ur
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nationalstaten växte fram. Detta skedde dock
på olika vis och med olika hastighet i olika
delar av Europa. I en del fall utplånades både
institutioner och den kulturella identiteten av
den centraliserande nationalstaten, i andra
fall lämnades institutioner och kulturella
identiteter mer eller mindre ifred och natio¬
nalstaten med sina institutioner och sin kul¬
turella identitet lade sig som en fernissa över
det gamla. En del regioner har under mer
eller mindre hela mellantiden bibehållit ett
visst mått av självständighet och med jämna
mellanrum gjort sig gällande mot central¬
makten, medan andra hamnat i fokus för
politiska rörelser efter lång tid i glömska.
Från och med det sena 1800-talet och speci¬
ellt under tiden efter 1945 har sådana rörelser
mångfaldigats och det mönster som kunde
iakttagas under senmedeltiden började åter
skina igenom de stora centralstyrda staternas
Europakarta.

I Sverige drevs centraliseringen mycket
långt och här saknas därför kontinuiteten i
den regionala historien. Det är först under
den allra senaste tiden som en regional ut¬
veckling har tagit sin början i Sverige, och då
med Skåne som det i europeisk jämförelse
mest distinkta exemplet.

under centralmakten. Gången såg lite olika ut
i de olika länderna.

I Sverige och Danmark löpte centraliser¬
ingen på ganska snabbt och landskap med
självstyre trängdes undan av en statlig läns¬
förvaltning. Gången i Sverige var något
snabbare än i Danmark, och när ett antal
danska provinser införlivades relativt sent i
denna centraliseringsprocess - under andra
halvan av 1600-talet - tog de med sig olika
former av institutionell och kulturell egenart
som åtminstone till en del och till en början
lämnades orörd. Skåne var en av dessa
provinser och grundläde nog genom denna
överflyttning mellan två centraliserande na¬
tionalstater en ovanligt stark regional och
kulturell identitet för nordiska förhållanden.
Gotland och Jämtland är två till Skåne paral¬
lella exempel, medan Blekinge och Halland
tycks ha smält in tydligare i Sverige. I det
blekingska fallet kan det bero på den mycket
starka statliga närvaro som fanns under tiden
efter inlemningen i Sverige, inte minst är
Karlskronas grundläggning och stora be¬
tydelse under de följande hundra åren viktig.
1 fallet Halland kan en inbyggd spänning
mellan Danmark och Norge ha försvagat
identiteten. Södra Halland kom att gravitera
mot Skåne, medan norra Halland drogs mot
Bohuslän. 7 En överflyttning mellan politiska
centra under centraliseringsprocessen såsom
den Skåne utsattes för har på många håll i
Europa lett till framväxten av en stark regio¬
nal identitet.*

Den ökända »försvenskningen» av Skåne
skall naturligtvis inte nedtonas. Men på se¬
nare tid har historiker allt mindre sett proces¬
sen som en omvandling från danskhet till
svenskhet och har istället börjat betrakta den
som inordnandet av en skånsk identitet under
en annan skandinavisk nationell identitet. I
en tid då den juridiska och politiskt-institu-
tionella integrationen var allt överskuggande
kan man kanske säga att man mer tänkte på

Regionen i nationalstatens tidevarv
Under 1500- och 1600-talen växte centralise¬
rade stater fram främst i Europas västra och
nordvästra delar. England, Frankrike, Sve¬
rige och Danmark är tidiga exempel. Dessa
stater skulle emellertid endast långsamt ut¬
vecklas till något som skulle kunna kallas
nationalstater i modem bemärkelse. Den
kulturella identitet som knöts till staten under
denna tidiga period var religiös, och reforma¬
tionen var exempelvis ofta viktig för själva
centraliseringen. I dessa länder kom land¬
skap och provinser av olika slag att gradvis
se sin politiska självständighet indragen
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att försvenska Skåne än på att försvenska
skåningarna. Skåningarna å sin sida slutade
efter hand att tänka på sig själva som danska
skåningar och övergick till att se sig som
svenska skåningar. Skåne fortsatte att utgöra
en enhet fram till 1719, då generalguveme-
mentet upphörde. Skåne delades då upp på
två statliga län, Malmöhus och Kristianstads,
som sedan bestod fram till 1997.9

I Frankrike var processen inledningsvis
mycket långsammare än i Norden. Det kri¬
giska 1600-talet var precis som i Norden vik¬
tigt för att främja den centraliserade staten.
Men i Frankrike var den regionala adeln
mycket mäktigare än i Norden. Dessutom
hade den i nära hälften av de franska provin¬
serna, så kallade Pays d’état, självständiga
politiska institutioner att stötta sig på. Sådana
länder var exempelvis Bretagne, Béam och
Roussillon. Regionerna Alsace och Lorraine
har även en historia som furstendömen inom
det tysk-romerska riket, något som har på¬
verkat utvecklingen av en regional identitet.
Speciellt Alsace har genom spänningsfältet
mellan Tyskland och Frankrike på liknande
sätt som Skåne fått sin regionala identitet
stärkt. Detsamma kan sägas gälla för Korsika
genom övergången från Italien till Frank¬
rike.10 De ovannämnda är samtliga regioner
som även idag har någon form av regional
kulturell identitet.

Den stora vattendelaren i de franska regio¬
nernas historia var den franska revolutionen.
I processen efter 1789 upplöstes samtliga
franska provinser och hela landet omorga¬
niserades i en ny statlig länsorganisation
där enheterna, departementen, var mycket
mindre än de forna provinserna. Reformerna
som följde under Napoleon slutförde skapan¬
det av en centraliserad enhetsstat, och under
det sena 1800-talet följdes denna institutio¬
nella integration av en kulturell integrations¬
politik. De stora befolkningsgrupper, främst i
landets periferi, som inte talade franska

skulle integreras genom obligatorisk skol¬
gång på franska språket. Man skulle göra
»fransmän av bönder», för att citera en känd
boktitel i ämnet.1 1

I England blev utvecklingen lite speciell.
Den tidigt centraliserade och integrerade
»nationalstaten» England blev under sin fort¬
satta historia så expansiv att de omkringlig¬
gande länderna på de brittiska öama integre¬
rades med den engelska statsbildningen.
Storbritannien blev aldrig en lika integrerad
stat som England hade varit och Skottland,
Wales och Irland fortsatte genom historien
att hävda sin egenart. Irland var ett fall för sig
och ledde 1922 till skapandet av självständig
irländsk stat, medan Nordirland fortsatte att
vara ett problem för moderlandet England.
Skottland ingick i en union med England och
bibehöll en självständighet i institutioner
såsom skolväsende och kyrka, medan Wales
absorberades nästan fullständigt av England.
I både Skottland och Wales finns sedan
1800-talet regionala rörelser som kanske bäst
beskrivs som nationella.12

Spanien genomgick en utveckling som
påminde om Storbritanniens, där imperiet
växte sig stort långt utanför Europas gränser
samtidigt som kärnlandet -Kastilien-Arago-
nien absorberade de kringliggande län¬
derna på iberiska halvön. Endast Portugal
lyckades bibehålla självständigheten, om än
inte hela tiden. Bland de övriga länder som
hamnade under Kastilien och integrerades i
den spanska monarkin hade Katalonien en
speciell ställning. Med gamla institutioner
och en kulturell och språklig särprägel kom
landet att spela en ständig rol1 som motpol till
monarkins kastilianska centrum. Barcelona
stod mot Madrid. Flera gånger under histo¬
rien, som under 1640-talet och under spanska
tronföljdskriget i början av 1700-talet, funge¬
rade Katalonien som basen för en alternativ
vision om Spaniens framtid. En kulturell
rörelse som betonade språk och katalansk

21



De viktigaste av dem, kurfurstendömen som
Bayern, Brandenburg-Preussen, Sachsen och
Hannover, spelade en egen roll på den euro¬
peiska arenan. Det allt svagare tysk-ro-
merska riket kunde till sist inte längre upp¬
rätthålla illusionen av suveränitet utåt. Na¬
poleons omvälvningar, i stor utsträckning
stadfästa vid Wienkongressen 1815, ledde
till att det absoluta flertalet av dessa småsta¬
ter försvann. Flera av de kvarvarande blev
betydande suveräna stater i sin egen rätt, de
ovannämnda kurfurstendömena tick exem¬
pelvis i denna förändring rangen av kunga¬
dömen. Det var först kampen om makten i
Tyskland mellan Österrike och Preussen som
1866 slutade med en integration av merpar¬
ten av de tyska staterna runt Preussen. 1871
fullbordades denna process, när det tyska
kejsarriket utropades. I Tyskland uppstod
sålunda nationalstaten sent. Det var inte förr¬
än under Hitler som resterna av federationen
sveptes bort och ersattes med en centralise¬
rad enhetsstat. I Tyskland återuppstod sedan
den federala organisationen redan 1945, om
än i förändrad form.15 I den tyska historien
har således det regionala dominerat, men de
av dagens regioner som kan följa sin anor
bakåt till medeltiden är få. Kanske är Bayern
det mest renodlade exemplet, men där är den
regionala identiteten också stark.

Italien enades vid samma tid som Tysk¬
land. 1859-1860 var processen i sin huvud¬
sak slutförd. 1870 blev även den påvliga sta¬
den Rom integrerad i Italien och gjord till
huvudstad. Fram till dess hade den apen-
ninska halvön emellertid dominerats av en
uppsättning småstater, där Neapel och Sicilien
i söder var de territoriellt största. Toscana,
Venedig, Lombardiet och Piemonte i norr
hade kanske speciellt starka traditioner.
Lombardiet sökte sina historiska anor ända
tillbaka till det langobardiska folkvandrings-
riket i Norditalien, men regionens medeltida
föregångare var snarast hertigdömel Milano.

kultur har varit viktig i Katalonien sedan
1800-talet på ungefär samma sätt som i
Skottland och Wales.15

De baskiska regionerna i Nordspanien,
historiskt sett främst Navarra med sin ut¬
sträckning på båda sidor om den fransk¬
spanska gränsen, har liksom Katalonien haft
institutionell oavhängighet, men den har
varit svagare. Den baskiska kulturen och det
baskiska språket har istället spelat rollen av
samlingspunkt för motrörelsen mot centrum.
Sedan 1800-talet finns en sådan kulturell rö¬
relse ide baskiska provinserna. Utvecklingen
i Galicien i nordvästra Spanien påminner om
den i de baskiska provinserna såtillvida att
den galiciska kulturen och det galiciska språ¬
ket varit starka, men institutionerna och den
politiska rörelsen svagare.14

Ett federalt arv
I andra delar av Europa präglades utveck¬
lingen så att säga av delarna istället för av
helheten. I ett brett band från Östersjön och
Nordsjön ned till Medelhavet fortsatte syste¬
met med det heliga romerska riket som sam¬
lande överorganisation att fungera långt efter
det att nationalstaterna i atlantbandet och i
Skandinavien hade utvecklats till centralise¬
rade enhetsstater. I Tyskland och Italien
rådde i praktiken ett småstatssystem under
den alltmer illusoriska paraplyfunktion som
det heliga tysk-romerska riket fyllde. I Italien
föll de olika småstaterna inom olika länders
intressesfärer, så att kejsaren i Wien, Frank¬
rike och den spanske kungen under olika pe¬
rioder hade inflytande över olika stora delar
av den apenninska halvön. Hertigdömet
Milano, senare Lombardiet, var exempelvis
länge ett tvisteäpple mellan Spanien och
Frankrike, för att sedermera hamna under
Österrike.

Fram till Napoleonkrigen var Tyskland
uppdelat på ett mycket stort antal småstater.
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Under tiden efter den franska revolutionen
utsattes även Italien för en napoleonsk expe¬
rimentpolitik, som använde sig av de gamla
staterna för att grunda nya republiker och se¬
nare kungariken. Den gamla handelsrepubli-
ken Venedig blev en sådan experimentstat,
bara för att tillsammans med Lombardiet
hamna som provins under Österrike efter
Wienkongressen 1815. Den italienska stat
som grundades 1860 inriktades på att över¬
vinna småstatssystemets splittrande effekter
och centraliseringen ströp snart det federala
arvet. Liksom i Frankrike vid samma tid
fördes en kulturell och språklig integrations¬
politik. Det sades att man hade skapat Italien,
men ännu återstod det att skapa italienare.Ifi

Belgiens västliga läge kan inte råda bot på
att landet har genomgått en centraleuropeisk
utveckling när det gäller frågan om det re¬
gionala kontra centralmakten. Flandern är ett
exempel på en region som genom att flyttas
fram och tillbaka mellan olika politiska
strukturer - Spanien, Österrike, Frankrike,
Holland, Belgien - har utvecklat en stark re¬
gional identitet. Efter en historia som del av
de österrikiska Nederländerna under 1700-
talet kom landet via en sejour i republiken
Batavien och det av Napoleon grundade hol¬
ländska kungariket att bli del av den själv¬
ständiga staten Belgien 1830. Belgien är en
stat som började som uttalat centralistisk i
den napoleonska traditionen. Från och med
början av 1900-talet har trycket varit starkt
från de nationella grupperna i Belgien, flam-
ländama och de fransktalande vallonema.
Men det dröjde ändå till efterkrigstiden innan
utvecklingen tog en federalistisk vändning.
Den flamländska kultumationalismen har
varit stark sedan 1800-talet, och under kon¬
flikterna under första hälften av 1900-talet
hamnade denna rörelse på den tyska sidan.
Arvet från andra världskriget är idag proble¬
matiskt, eftersom den flamländska rörelsen
ställde sig i Nazitysklands tjänst.17

Utvecklingen i olika delar av Europa har gett
olika förutsättningar för bildandet av starka
regionala identiteter i nutiden. I Väst- och
Nordvästeuropa har den centraliserade natio¬
nalstaten nästan suddat ut de regionala iden-
titetema eller åtminstone under lång tid
undertryckt dem. Skandinavien är paradex¬
emplet här, men etablerandet av den napole¬
onska staten i flera länder nere på kontinen¬
ten bidrog till en liknande utveckling på
många andra håll. Samtidigt har den demo¬
kratiska utvecklingen under 1900-talet möj¬
liggjort regional mobilisering och stärkande
av identiteter underifrån. Detta har varit
fallet speciellt i Storbritannien och Belgien,
men även i viss mån i det starkt centralise¬
rade Frankrike. I Tyskland och Italien bröts
en federalistisk tradition endast av ett knappt
sekel av centralisering, som nådde sin kul¬
men under nazismen respektive fascismen.
Efter 1945 spelade ett federalt tänkande åter
en viktig roll i dessa stater. Spanien kan man
se som en försenad parallell till Tyskland och
Italien. I Spanien bröts den centraliserande
fascismens grepp om regionerna först 1975,
men sedan har en regionalisering i snabb takt
realiserats.

Under efterkrigstiden har ett regionalt tän¬
kande åter blivit aktuellt i Europa. Det har
implementerats på olika sätt i olika stater,
men speciellt under de senaste decennierna
har denna utveckling påskyndats av en över¬
gripande regionalpolitik som bedrivits re¬
spektive främjats av den Europeiska gemen¬
skapen och dess efterföljare den Europeiska
unionen.

Regionernas tid?
Andra världskriget blev på många sätt en
vattendelare i Europas utveckling. En av de
kanske mindre uppmärksammade föränd¬
ringarna är den i det grundläggande förhål¬
landet mellan region och centralmakt i de
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västeuropeiska staterna. Den centraliserade
nationalstatens legitimitet hade fått sig en
knäck genom den överstegrade nationalism
och centralism som bl.a. tog sig uttryck i na¬
zism och fascism, och i folkmord. Det band
till demokratin som hittills legitimerat na¬
tionalismen bröts, och nu kunde även mino¬
riteter och regioner göra anspråk på demo¬
kratin.111 Detta var nog det grundläggande
trendbrottet i utvecklingen. Det komplettera¬
des av ett antal ekonomiska, kulturella och
politiska processer.

Den ojämna ekonomiska utvecklingen inom
nationalstaterna blev ofta en drivkraft i regi¬
onala rörelser, antingen det nu berodde på att
man ville försvara en rik region mot en fattig
omvärld eller det rörde sig om den fattiga
regionen som reagerade mot sin ekonomiska
underordning. Hand i hand med denna ut¬
veckling gick en tendens hos välfärdsstaten
att decentralisera utbyggnaden av sina insti¬
tutioner. Det blev nästan omöjligt att kontrol¬
lera en jätteapparat som välfärdsstaten från
centrum, och därför flyttades alltfler funktio¬
ner och resurser ned på lägre nivå, regional
respektive lokal.19

Den kulturella nivellering inom national¬
staten som masskommunikationens tidevarv
medförde skapade en motkraft i periferin,
och speciellt naturligtvis i den kulturellt och
språkligt avvikande periferin. Homogeniser¬
ingen av den nationella kulturen ledde till
försök att främja respektive rekonstruera re¬
gionala och lokala kulturer och språk. Där de
sammanföll med de ekonomiska proces¬
serna, ökande möjligheter att kontrollera
ekonomiska flöden på regional nivå respek¬
tive ekonomisk obalans i förhållande till
centrum och andra delar av statens terri¬
torium, så blev de en stark drivkraft för en
politisk regionalism.20

Omvandlingen av de politiska maktför¬
hållandena i Europa under intryck ifrån det
europeiska integrationsprojektet gav så slut¬

ligen de politiska ramförhållanden som den
politiska regionalismen i Västeuropa be¬
hövde för att kunna växa sig stark. Den fram¬
växande Gemenskapen satsade tidigt på en
allians med den regionala nivån21 för att hitta
ett sätt att försvaga den mäktiga national¬
staten. Starten var långsam, men fr.o.m.
1970-talet har flera europeiska centralorgani¬
sationer för regioner och kommuner skapats,
organisationer som gör att man idag kan tala
om en institutionaliserad politisk regionalism
i Europa22. I dessa fora, liksom genom egna
representationskontor i Bryssel, agerar regio¬
ner och kommuner ofta direkt mot varandra
och gentemot Europeiska unionens institu¬
tioner utan att gå via den nationella nivån.
Trycket som Gemenskapen/Unionen och
dessa regionala organisationer tillsammans
har utövat mot nationalstaterna har också
bidragit till en regionaliseringsprocess inom
nationalstaterna, en regionaliseringsprocess
som även har en intern drivkraft i decentrali¬
seringen av välfärdsstaten, en decentraliser¬
ing som allt oftare anses behöva en demokra¬
tisk bas. I så gott som varje medlemsland i
EU har regionaliseringen tagit fart under de
senaste decennierna.23

Ett speciellt EU-program har vigts gräns-
regionerna, regioner som många gånger har
utgjort en eftersatt periferi i nationalstaten.
Byggandet av gränsöverskridande regioner
skall även bidra till att sudda ut gränserna
mellan nationalstaterna och till att pacificera
gamla konfliktområden. Gränsregionprojek-
tet mellan Tyskland och Polen (det s.k. Oder¬
raum) är ett exempel på detta. Andra exem¬
pel är gränsregionerna mellan Frankrike och
Tyskland, bl.a. Regio Basiliensis - senare
Euregio Oberrhein - ett samarbete mellan
Basel i Schweiz, Baden i Tyskland och
Alsace i Frankrike, och Regio Egrensis på
gränsen mellan Tjeckien och Tyskland.

Integrationen mellan Region Skåne och
ett antal kommuner och amter på Själland i
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Ett urval av historiska regioner samt av transnationella regionbyggen i dagens Europa.

Öresundsregionen är ett annat exempel.
Öresundsregionen har emellertid inte en lika
konfliktfylld närhistoria som många av de
övriga gränsregionprojekten, vilket skulle
kunna leda till en snabbare och mer frik¬
tionsfri utveckling än i många andra delar av
Europa24. Region Skåne har även inlett ett
samarbete med den nordligaste delen av det
tysk-polska gränsregionsamarbetet Oder¬
raum- den s.k. euroregionen Pomerania-ett
samarbete som får en intressant historisk re¬
sonansbotten i den svenska närvaron i Vor¬
pommern under 1600- och 1700-talen. I
Association of European Border Regions
(AEBR) har denna gränsregionalism sitt
centrala forum.25

Funktion eller identitet?
Den regionala dynamiken i dagens Europa är
mycket stark. Som den ovanstående histo¬
riska beskrivningen tycks visa rör det sig i
stor utsträckning om regionernas återkomst
efter att ha varit dolda inom nationalstaterna.
Men är det så enkelt? En del regioner i da¬
gens Europa tycks ha en självklar historisk
legitimitet, men andra tycks vara ganska
mycket en fråga om nyskapelser som svarar
mot behov i samtiden. Det tycks oomtvistligt
att den ovan beskrivna regionala dynamik
som Europa har sett efter 1945 är en kraft
i sin egen rätt. Den skapar en kollektiv re¬
gionalism som inte bryr sig så mycket om
historisk legitimitet; funktionaliteten i sam-
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nal historia, men har beroende på den relativt
svaga regionaliseringen i Frankrike ännu
svårt att göra sig gällande.

tiden är primär. Den historiska beskrivning
som avslutar Skånestyrelsens inledningsvis
behandlade informationsbroschyr Ett enat
Skåne kan lätt kännas lite påklistrad. Behövs
den skånska identiteten, räcker det inte att
Region Skåne håller på att integreras i ett
funktionellt system av europeiska regioner?

Statsvetaren Cecilia Malmström har gjort
en undersökning av den europeiska politiska
regionalismen.26 En viktig slutsats i denna är
att förekomsten av en regional politisk arena,
d.v.s. regionala politiska institutioner, har
varit den primära faktorn bakom den europe¬
iska efterkrigsregionalismen. Utvecklingen
av en europeisk regionalism är ett resultat av
samspelet mellan den Europeiska unionens
regionprogram å den ena sidan och decentra¬
lisering, regionalisering och federalisering
inom Unionens medlemsstater å den andra
och har ganska lite att göra med identitet.
Men samtidigt får hon notera att i de fall det
antingen finns en stark »motkultur», d.v.s. en
regional kulturell identitet, eller i de fall där
regionen har en historia av oberoende poli¬
tiska institutioner så blir regionaliseringen
speciellt fruktbar.

Man skulle kanske kunna säga att identi¬
teten, kulturell som historisk, fyller de poli¬
tiska institutionerna med innehåll, ger dem
riktning och handlingskraft. Samtidigt är
identiteten relativt hjälplös utan politiska
institutioner. Man skulle kunna invända här
att det finns exempel i den europeiska efter¬
krigstiden på regionalismer på kulturell bas
som kämpat mot en centralmakt helt utanför
den politiska arenan. Men deär ganska få och
inte speciellt framgångsrika. De regionala,
kulturella rörelserna i exempelvis Baskien
och Wales är gamla, men har fått framgång
först när de politiska konjunkturerna vände
till regionens fördel. Som jämförelse kan
sägas att de regionala rörelserna i Bretagne,
Korsika och Alsace har en nog så solid bas att
bygga på vad gäller språk, kultur och regio-

Regionen och nationalstaten
Trots den institutionaliserade europeiska
regionalismens stora betydelse under de
senaste decennierna är basen för regionali-
seringsproccsscn de enskilda nationalstater¬
nas interna regionalisering, respektive deras
samarbetsvilja inom det europeiska gränsre-
gionprojektet. Den intema regionaliseringen
skapar de enheter som skall agera på den eu¬
ropeiska arenan och förser dem med dess re¬
surser och befogenheter. Utvecklingen tycks
åtminstone delvis följa historiska mönster.

I det centraleuropeiska bältet återupprätta¬
des den federala traditionen efter 1945. I
Västtyskland återskapades delvis de gamla
staterna i den nya organisationen av för-
bundsländer. Den tyska fcdcralismen är
stark, men under efterkrigstiden har också
forbundsstaten växt sig stark och uppvisar
inga tecken på att abdikera till regionernas
fördel. Samtidigt har de tyska förbundslän-
derna vidsträckta befogenheter och långa tra¬
ditioner av egna internationella kontakter. I
Bryssel tillhör deras representationskontor
de äldsta och mest väletablerade. När det
forna Östtyskland integrerades i Västtysk¬
land 1990 återskapades även här ett system
av förbundsländer, och östra Tyskland är för¬
modligen ensamt om att ha övervunnit den
centralistiska nationalkommunismens arv.
Ett nyskapat förbundsland som Sachsen har
snabbt funnit sin roll och samarbetar t.ex.
med Tjeckien och Bayern inom del ovan¬
nämnda gränsöverskridande regionprojektet
Regio Egrensis, och med Polen och Tjeckien
i det ovannämnda Oderraumprojektets syd¬
ligaste del, euroregionen Neisse-Nisa-Nysa.
Bayern och Baden-Württemberg, regioner
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med starka historiska och kulturella identite¬
ter, tillhör idag de ekonomiskt framgångs¬
rikaste regionerna i Europa. Baden-Würt¬
temberg ingår också i gruppen »Europas fyra
motorer», ett samarbete för ekonomisk
tillväxt, tillsammans med Lombardiet, Kata¬
lonien och den franska regionen Rhöne-
Alpes. Schleswig-Holstein i norr, ett ekono¬
miskt betydligt mer eftersatt område, har
försökt aktivera gamla Nord- och Östersjö-
förbindelser i Den nya Hansan, där bl.a.
Region Skåne utgör en möjlig partner.27

Den slående bilden när man betraktar
Tysklands karta idag är det stora antal gräns-
regionprojekt som berör landet. Det finns
nästan inte en gränssträcka som inte täcks in
av gränsregionprojekt. Där finns alltifrån
gamla och väl inarbetade gränsregioner som
den ursprungliga euroregionen vid den tysk¬
holländska gränsen, EUREGIO, via fram¬
gångsrika gränsregionprojekt vid den luxem-
burgska och franska gränsen, liksom vid den
schweiziska och österrikiska gränsen, till de
relativt nya och oprövade gränsregionprojek-
ten längs med Tysklands östra gräns. Saar-
Lor-Lux, omfattande den tyska forbundssta¬
ten Saarland, den franska regionen Lorraine
och den självständiga staten Luxemburg,
utgör ett intressant exempel på ett samarbete
mellan sinsemellan mycket olika politiska
strukturer med olika grad av självstyre.
Denna gränsregion, såväl som Eurcgio Ober¬
rhein (Alsace, Baden, Basel) gör också an¬
språk på ett historiskt arv i detta gränsland
som under tidig medeltid utgjorde del av det
stora »mittersta» rike som uppstod efter
delningen av Karl den stores rike. Detta
rikes namn Lotharingia, efter dess grundare
Lothar, som lever kvar i namnet Loth-
ringen/Lorraine, har dykt upp som ett tänk¬
bart namn på Saar-Lor-Luxregionen.28 På
detta vis gör även gränsregionprojekt en
historisk och kulturell identitet gällande.

1 Italien återknöts till den federala traditio¬
nen direkt efter andra världskrigets slut. Pre¬
cis som nazismen i Tyskland utgjorde det
fascistiska arvet ett problem för allt centra¬
listiskt tänkande i Italien. Den nya italienska
konstitutionen var därför uttalat federalistisk,
men den politiska praktiken infriade knappast
dess förhoppningar. Ett antal gränsregioner
med speciella förhållanden, t.ex. regionen
Trentino-Alto Adige med det tysktalande
Sydtyrolen, Sardinien och den fransktalande
regionen Val d’Aosta, utgjorde undantag
från regeln. Här infördes tidigt regionala
institutioner med verkliga befogenheter, men
den italienska regionaliseringen sköt fart på
allvar först under 1970-talet. Vid slutet av
1970-talet hade hela Italien regionaliserats
och regioner med omfattande maktbefogen¬
heter hade skapats. Speciellt i norra Italien
har regionerna sedan dess utvecklat en om¬
fattande politisk aktivitet. Regionala partier,
s.k. ligor, i regionerna Ligurien, Venetien,
Emilia-Romagna och Piemonte har givit re¬
gionen en drivkraft. I Lombardiet har utveck¬
lingen t.o.m. lett till föreställningar om själv¬
ständighet. Partiet Lega Lombarda samar¬
betar också med andra regionala partier i
Norditalien i det s.k. Lega Nord, som under
1990-talet har gjort utspel om en tredelning
av Italien, där de olika delarna praktiskt laget
skulle bli självständiga. Här görs också hän¬
visningar till historien, till det langobardiska
riket och till de norditalienska statsbildningar
som fanns under medeltiden och under den
napoleonska eran. Denna utveckling eldades
på inte minst av de omfattande korruptions¬
skandaler som knutits till centralmakten i
Rom. Senast utropade Lega Nord den nord¬
italienska staten Padanien, men det hela stan¬
nade vid en manifestation.29

Sammantaget kan man säga att den ita¬
lienska regionaliseringen tillhör de starkaste
i Europa. Samtidigt finns det dock fråge-
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tecken för de italienska regionernas framtida
roll. Deras befogenheter tycks inte otvetydigt
leda i riktning mot att ge regionen en tydlig
politisk identitet. Tanken i konstitutionen var
att dra klara gränser mellan nivåerna i det
politiska systemet och att låta regionerna
utvecklas till enheter med klart avgränsade
befogenheter uppåt och nedåt. Istället har
gränserna i befogenheterna blivit suddiga,
och en vertikal interdependens och samman¬
blandning i funktioner mellan nivåerna har
blivit resultatet. Utvecklingen knyter in kom¬
muner, regioner, staten och den europeiska
nivån till varandra med starka band. I många
fall kan kommunerna hoppa över regionen
och gå direkt till staten och till Unionen.
Kontrollen över skattebasen delas också med
kommuner och staten, och rörelsefriheten på
den regionala nivån minskar därmed. I detta
avseende har t.ex. de tyska regionerna betyd¬
ligt större självständighet och en tydligare
identitet som politiska regioner. Det måste
emellertid betonas att den regionala utveck¬
lingen i Italien är stark och att mönstret kan
komma att förändras.30

Utvecklingen i Spanien påminner om den
i Italien. När den spanska fascismen kollap¬
sade 1975 hade landet i flera decennier styrts
centralistiskt, med väpnat motstånd från de
baskiska och katalanska rörelserna. Centra¬
lism och fascism tycktes höra ihop, så nu län¬
kades demokratin samman med federalism.
På kort tid regionaliserades den spanska
staten. Rambetingelserna gavs av den nya
konstitutionen och den gav ett stort spelrum
för variation. På kort tid (1979-1981) etable¬
rades fyra regioner som även fortsättningsvis
fått en specialstatus bland dc spanska regio¬
nerna: Baskien, Galicien, Katalonien och
Andalusien. Senare har Navarra sällat sig till
denna grupp. Under 1980-talet regionalisera¬
des hela den spanska staten och sammanlagt
17 regioner upprättades. Liksom i det itali¬
enska fallet har regionaliseringen gått snabbt

och har varit en kraftfull process. I jamro-
relse med det italienska regionala systemet
tillåter det spanska större variation, vilket
märks i regioner med specialstatus. I Spanien
är regionernas befogenheter också tydligare
avgränsade än i Italien, och regionerna har
utvecklat en politisk identitet gentemot
centralmakten. Samtidigt är centralmakten
fortfarande stark. Vad gäller kontrollen över
skattebasen är centralmakten formellt sett
allenarådande, vilket är en ständig tvistefråga
mellan region och centrum. Genom ständiga
tvister inför författningsdomstolen håller
dock regionens konstitutionella status på att
stärkas. Regioner med specialstatus, speciellt
Baskien och Katalonien, agerar också direkt
mot den Europeiska unionens institutioner i
Bryssel. Detta strider egentligen mot den
spanska författningen, som fastslår att inter¬
nationella förbindelser av alla slag är för¬
behållna centralmakten, och på detta fält
kommer antagligen framtida strider att stå.31

För att anknyta till Cecilia Malmströms
ovannämnda resultat kan man notera att i
Spanien har regioner med en stark historisk
och kulturell identitet generellt sett utveck¬
lats snabbare än andra när den politiska are¬
nan etablerades. Den påtagliga skillnaden
mellan de marginella baskiska och kata¬
lanska terroristgrupperna under Franco och
den mycket starka regionalism, ja nästan
fullfjädrade nationalism, som utvecklas i
Baskien och Katalonien idag tycks också
stärka tesen om den politiska arenans, den
politiska funktionalitetens primat.

Den historiska utvecklingen i Storbritan¬
nien har tidigare jämförts med den i Spanien.
Vad gäller regionalisering får det sägas att
den modema brittiska statens grundläggande
centralism påminner mer om Francotidens
Spanien än om dagens regionaliserade Spa¬
nien. Det fanns vissa regionala institutioner
med historisk hävd, speciellt i Skottland, där
unionsfördraget med England garanterade
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deras fortlevnad. Men Skottlands och Wales
politiska roll inom Storbritannien var länge
starkt kringskuren. Speciella administrativa
kontor för dessa länder ( Scottish Office och
Welsh Office) samt motsvarande ministrar
för Skottland och Wales innebar egentligen
bara en administrativ specialstatus. De natio¬
nella rörelserna hade relativt stora fram¬
gångar, speciellt det skotska nationalistpar¬
tiet (SNP) som närmade sig en tredjedel av
de skotska rösterna i det sena 1970-talet, och
utvecklingen av den kulturella särprägeln,
speciellt i Wales, var stark. Men faktiska po¬
litiska framgångar för de regionala rörelserna
saknades länge.32

Under andra halvan av 1990-talet, med
Tony Blair och New Labour vid makten, bör¬
jade saker att hända. Folkomröstningar i
Wales och Skottland gav utdelning i större
politisk autonomi, bl.a. parlament för både
Skottland och Wales, med beskattningsrätt i
det skotska fallet, och utvecklingen tycks ha
vänt. Båda regionerna har en tradition av
internationella kontakter och dessa intensi¬
fieras nu inom ramen för den europeiska re¬
gionaliseringen. Det skotska nationalistpar¬
tiet siktar på att minska Storbritanniens roll
och relatera Skottland direkt till sin europe¬
iska omvärld. Wales engagerar sig som ovan
nämnts bl.a. på den europeiska scenen
genom sitt associerade medlemskap i region¬
gruppen Europas fyra motorer.33 Inom Eng¬
land har vissa ansatser till regionalisering
gjorts,34 men den mycket gamla centralism
som präglar detta land tycks göra den lika
svårrealiserbar som i länderna i det centralis¬
tiska Skandinavien.

Frankrike är ett annat land med en stark
centralistisk tradition, åtminstone sedan
1789 när den äldre federala traditionen bröts.
Under efterkrigstiden har även Frankrike på¬
verkats av de federalistiska strömningarna i
Europa, och mönstret från tiden före franska
revolutionen har delvis gjort sig gällande

igen. Det var länge otänkbart att frångå
departementsreformens republikanska arv.
Men runt 1970, med 68-revolten som en
motor bakom regionala rörelser och rörelser
för självstyre, inleddes en faktisk regionali¬
sering av den franska staten. Redan under
sent 1950-tal hade statliga planeringsregio¬
ner etablerats, regioner som omfattade ett
mindre antal departement. Dessa blev också
ett forum för samarbete mellan departemen¬
ten, men regionernas självständiga roll var
under denna tid praktiskt taget obefintlig.35

Med början 1972 gjordes de 22 franska
planeringsregionerna till föremål för ett ex¬
periment i regionalisering. De första tio åren
var regionens roll i grunden svag. Som den
svagaste av flera förvaltningsnivåer i den
franska enhetsstaten tycktes projektet inte
leda till någon verklig regionalisering. Men i
slutet av 1970-talet blev det alltmer tydligt
att regionerna hade börjat tillskansa sig en
faktisk politisk betydelse. Under 1980-talet
omskapades regionerna från förvaltningsen¬
heter till politiska enheter med valda region-
torsamlingar och regionregeringar. Utveck¬
lingen sedan dess har på många håll varit
stark. Regionerna har egna skatteinkomster,
men deras huvudsakliga verksamhetsfält har
hittills legat på socio-ekonomisk politik och
ekonomisk planering. På Korsika fick man i
denna reform en specialstatus och har vidare
befogenheter än i de övriga franska regio¬
nerna fbl.a. kontroll över undervisning, kul¬
turpolitik och socialpolitik). Korsikas poli-
tiskt-administrativa tvådelning är nästa mål
för den starka regionala rörelsen på ön. Ny¬
ligen togs denna fråga upp på regeringsnivå i
Paris, och strävan etter ett politiskt enat Kor¬
sika kan således också krönas med framgång
inom kort. Allt detta måste ses som en efter¬
gift för den starka regionala rörelsen på ön.
Andra regioner med regionala rörelser, som
t.ex. Bretagne och Alsace, har inte avvunnit
staten motsvarande eftergifter.36
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Trots regionernas frammarsch får det
sägas att departementen fortfarande är de
starkaste enheterna under den franska staten.
Här finns också ett motstånd från departe¬
mentsadministrationen och den elit som är
knuten till denna. Regionerna har dock vun¬
nit mycket i popularitet sedan de första regi-
onförsamlingama valdes 1986 och kan vara
på väg att ta sig ur skruvstädet mellan stat
och departement. 1 jämförelse med de
spanska och italienska regionerna är de
franska svaga. Likheten med de italienska
finns dock på det sättet att de franska regio¬
nerna tenderar att integreras vertikalt i det
franska politiska systemet och därför hållas
tillbaka i utvecklingen av en egen politisk
identitet.37

I Belgien har den federala utvecklingen
under senare decennier förmodligen varit
starkast i Europa. Med början under sent
1960-tal har den multinationella enhetsstaten
snabbt utvecklats till cn federal stat i formell
mening. Det finns t.o.m. de som skulle säga
att staten Belgien håller på att avveckla sig
själv och att regionerna Flandern och Vallo-
nien i framliden kommer att ligga direkt
under den europeiska nivån. Utvecklingen
började under 1970-talet med etablerandet
av de tre »kulturella gemenskaperna», de
flamsktalande, de fransktalande och de tysk¬
talande. Dessa gemenskaper gavs mycket
vidsträckta befogenheter inom den kulturella
sektorn. Parallellt med gemenskaperna eta¬
blerades politiska »regioner». Dessa utveck¬
lades långsammare, men under 1980-talet
fusioneredes den flamsktalande kulturella
gemenskapen med regionen Flandern och
skapade pä sä sätt praktiskt taget en flam¬
ländsk nationalstat inbakad i en federal ord¬
ning. Under 1990-talet har regionen Vallo-
nien följt efter och absorberat den franskta¬
lande gemenskapen.3« I en utveckling där
den Europeiska unionens politiska institutio¬

ner stärks och byggs ut tycks de belgiska
delstaterna vara fullt beredda att träda fram
som självständiga enheter inom Europa.

Skandinavien
Det centralistiska Skandinavien kan sägas ut¬
göra motpolen till det federalistiska Belgien.
Det bör emellertid påpekas att det kommu¬
nala självstyret i t.cx. Sverige i viss mån har
fungerat som ersättning för den frånvarande
regionala nivån och förmodligen gjort beho-
vel av en sådan nivå mindre. 1 de europeiska
regionalorganisationerna har Sverige och
Danmark dels representerats av grupper av
kommuner och landsting och ibland även av
statliga förvaltningsmyndigheter, län och
amter. Obalansen i mötet med de politiskt
bärkraftiga regionerna i det övriga Europa
har ofta varit påfallande. Endast i organisa¬
tionerna på den kommunala nivån har de
skandinaviska länderna halt representation
med en tydlig politisk identitet.39 Den skan¬
dinaviska utvecklingen finner främst sina
paralleller i England och Nederländerna, där
den regionala nivån också är mycket svag.40

En ansats som skulle kunna bidra till att
bryta centralismen i Skandinavien är det rc-
gionexperiment som sedan 1997 genomförs i
Sverige. Skåne och Västra Götaland är två av
regionerna. Här har flera län/landsting lagts
samman och även försetts med politiskt
valda församlingar och utökade maktbefo¬
genheter i förhållande till de gamla enhe¬
terna.41 Det rör sig om ett experiment som
skall utvärderas efter år 2002, och i Västra
Götaland har det redan (under början av
2000) höjts röster om att ett dyrt och miss¬
lyckat projekt bör avbrytas i förtid. 1 Re¬
gion Skåne tycks det allmännas förtroende
starkare, men även här dras projektet med
svårigheter.

Region Skåne bör också betraktas i ljuset
av den parallellt arbetande Øresundsregio¬
nen, som med färdigställandet av bron över
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Öresund kan få ytterligare en skjuts. Detta
gränsöverskridande regionprojekt krånglar
delvis till den skånska regionaliseringen. Då
olika delar av Skåne har olika stora intressen
i en sådan utveckling skulle den kunna verka
hämmande på utvecklingen av en Skånere-
gion. Samtidigt finns möjligheten att projek¬
ten stöder varandra. Tillsammans tycks de i
dagsläget leda till en stark ekonomisk tillväxt
och en stark framtidstro i Skåne. Region
Skåne är också utåtriktad och arbetar mot
Bryssel och mot regionala projekt som Den
nya Hansan och Pomerania (Oderraum), och
i samspel med gränsregionprojektet över
Öresund finns en potential för en regional
utveckling av nästan oskandinavisk typ.42

Regionernas Europa
- Mosaikernas Europa
Utvecklingen i Europa under de senaste
decennierna mot ökande betydelse för
mindre enheter än staterna, regioner av olika
slag, har tolkats på olika sätt. Två mot var¬
andra stående tolkningar av denna utveckling
är den om Regionernas Europa och den om
Mosaikernas Europa.43 Gemensamt för dem
är ett scenario som ser de ekonomiska och
politiska processerna på den europeiska och
den internationella arenan som främjande en¬
heter i storleken mindre än staterna, men
större än det lokala. Sådana enheter ligger
också som ett raster under det rådande natio-
nalstalssystemet. Europa har en lång federal
tradition, inte minst genom det tysk-ro¬
merska rikets långa historia. Denna tradition
är starkast där nationalstatstraditionen är
svagast, i ett band genom centrala Europa,
från Nordtyskland ned till Syditalien, men
finns även närvarande i andra europeiska
länder som till exempel Spanien, Belgien och
Storbritannien. Under tiden efter 1945 har
regionala rörelser baserade i förbundsländer,
regioner och provinser av olika slag varit en
viktig del i en bredare europeisk regionali-
seringsprocess, där sådana enheter har fått en
allt större politisk roll. Den europeiska
unionens regionprogram stöder också en
sådan utveckling.

De två synsätten skiljer sig i hur man ser
på följderna av denna utveckling. Regioner¬
nas Europa utgör cn tolkning där regionerna
tillskrivs en allt viktigare politisk roll i ett
framtida Europa, en roll som kommer att
fyllas på ett sätt som påminner mycket om
dagens nationalstater. Regionerna betraktas
som enheter under utveckling i riktning mot
politisk autonomi baserad på kulturell identi¬
tet. De tänks i framtiden kunna fylla den pri¬
mära rollen i Europa under den Europeiska
unionens nivå.

Sammanfattning
Sammantaget kan man säga att den europe¬
iska regionala utvecklingen är myckel
ojämn. Men de europeiska centralorganen på
detta fält gör att regioner möts och samarbe¬
tar över gamla gränser, vilket ökar trycket på
homogenisering av den regionala nivån i Eu¬
ropa. Gränsregionsamarbetet är också i
många fall en motor i denna utveckling, då
den blir en arena med omfattande kontakt¬
ytor mellan regionala enheter med mycket
olika grader av politisk autonomi. I dagsläget
är spännvidden mycket stor mellan å den ena
sidan regioner med mycket långtgående poli¬
tisk självständighet och å den andra statliga
förvaltningsmyndigheter utan politisk bas.
Tendensen under efterkrigstiden och speci¬
ellt under tiden från 1970 är dock mycket
tydlig: merparten av de europeiska natio¬
nalstaterna har i snabb takt genomgått cn re¬
gionalisering. I vissa fall finns tendenser till
en federal ordning som skulle kunna gå upp i
en europeisk ordning, men på många håll ar¬
betar staten för att binda in regionaliseringen
till den statliga nivån. I ytterligare andra fall
är regionaliseringen fortfarande i sin linda.
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Karta över den regionala indelningen av de europeiska nationalstaterna. (Källa: Assembly of European Regions.)

Mosaikernas Europa ser de olika politiska våer som regionerna tillskrevs i den första
nivåerna i det europeiska samhället som be- modellen förbyts här i en vertikal integration
tydligt närmare bundna till varandra. Där nivåerna emellan.
tänks kommuner, provinser, län, kantoner,
regioner, departement, grevskap, förbunds- arna delvis bygger på olika underlag och på
länder o.s.v. vara tydligt vertikalt samman- olika förhoppningar om framtiden. I de
bundna med de gamla nationalstaterna och gamla centraliserade enhetsstaterna, som till
vidare med de centrala europeiska institutio- exempel Frankrike, Sverige, Danmark, Ne-
nema. Det relativa oberoende mot andra ni- derländema och England, tycks Mosaikernas

Man kan väl säga att de två beskrivning-
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Europa, att den är svagt förankrad i verkliga
förhållanden, är på sätt och vis mycket träf¬
fande. Detta beror på att den är ett program
för politisk, ekonomisk och kulturell föränd¬
ring i Europa, ett program som därför bör be¬
traktas kritiskt. Det är inte bara uppknutet till
den europeiska federalismens program, även
om denna bindning kanske är den tydligaste.
Det har påpekats att den också tycks främja
ett elitistiskt, (ny)liberalt politiskt program
genom att bryta upp den sociala basen i så
små stycken att en politisk mobilisering un¬
derifrån omöjliggörs.

Betraktad på nära håll är den europeiska
regionalismen dock mångfasetterad. Det
finns regionala rörelser som är konservativa
och i stort sett endast strävar efter att bevara
eller rekonstruera en regional kulturell
identitet. Andra har radikala förtecken och
kämpar mot ekonomisk exploatering av ett
nationellt centrum och bärs främst fram av
fackföreningar och socialistiska partier. Yt¬
terligare andra tycks ha ekonomisk egoism
som sitt program, förhindrandet av att den
egna regionala rikedomen rinner iväg till de
fattiga regionkusinema.44

Den regionala politiska arenan gör hur¬
somhelst att en massa aktiviteter och institu¬
tioner kommer att knytas till regionen, och
det leder i sig till att en regional identitet
kommer att främjas. Ett politisk »vi» är redan
skapat på den regionala nivån på många håll
i Europa. I vissa fall sammanfaller detta »vi»
med ett äldre kulturellt »vi», och i dessa fall
har regionaliseringen fallit i god jord. Men
även på andra håll kommer antagligen det
politiska »vi» som skapas i och med regiona¬
liseringen på sikt att bidra till uppkomsten av
ett kulturellt »vi», av en kulturell identitet.
Om de regionala identiteter som finns idag
många gånger ter sig marginella eller konst¬
lade i förhållande till de nationella identite-
terna, så kan den institutionaliserade europe¬
iska regionalismens funktionalitet på sikt

Europa generellt sett vara en bättre modell
för att beskriva hur mellannivåerna knyts in i
ett europeiskt system med tonvikten kvar på
nationalstatens nivå. På andra håll, inte minst
i Tyskland, Österrike, Belgien, Spanien och
kanske Storbritannien, tycks den federala
traditionen ha möjlighet till genomslag på ett
sätt som leder tankarna i riktning mot model¬
len Regionernas Europa. Italiens starka regi¬
onalisering med en tendens mot vertikal in¬
tegration med staten tycks stå och balansera
mellan de två utvecklingstendenserna. Även
i Spanien och Storbritannien finns centralis¬
tiska tendenser som kan ta överhanden, lik¬
som regionaliseringen i Frankrike och re¬
gionexperimentet i Sverige kan vara inled¬
ningen på en regionalisering av mer federa-
listiskt snitt.

Modellen Mosaikernas Europa tycks
också främst beskriva ett funktionellt sam¬
band mellan olika politiska och administra¬
tiva nivåer i ett europeiskt förvaltnings¬
system, medan modellen Regionernas Eu¬
ropa i mycket högre grad är upptagen med
identitet. Det är signifikant att konstatera att
Regionernas Europa knappast är tänkbart
utan sitt andra led, Europa. En europeisk
identitet är ramen för alla dessa tänkta regio¬
nala identiteter, och vad denna innebär är en
helt egen fråga. Modellen Mosaikernas Eu¬
ropa nöjer sig med att konstatera existensen
av ett rudimentärt europeiskt förvaltnings¬
system som kan komma att fungera som top¬
pen i en vertikal integration av den europe¬
iska mosaikens olika beståndsdelar. Fastän
man måste nog tillägga att en identitet tycks
vara den givna grundbulten även i denna mo¬
dell, och det är den nationella identiteten.
Om man därför vill se Mosaikernas Europa
som en mer realistisk modell än Regionernas
Europa eller helt enkelt som mer konservativ
tycks gå på ett ut.

Den kritik som ofta riktas mot föresprå¬
karna för tolkningsmodellen Regionernas

33



9 Se Harald Gustafsson (1994: 1998), Göran Larsson
( 1 997). Anders Linde-Laursen (1995) samt Slen Skansjö
(1997). s. 7 ff. och 176-192.
10 Se Rune Johansson (1998).
‘i Ibid, s. 211-219 och Eugene Weber ( 1976).
12 Se Ralf Rönnquisl (1998).
13 Martin Martinez y Riqué (1998).
'4 Ibid,
15 Se Hans-Åke Persson (1998) och Lisbeth Lindeborg
(1999).
16 Se Mikael af Malmborg (1998:2) och Adrian Lyllel-
ton (1996).
17 Se Frank Delmartino (1993), s. 41ff. Se även Rune
Johansson (1984).
ls Regionalism respektive decentralisering och regiona¬
lisering i efterkrigstidens Europa är ett under senare tid
myckel omskrivet ämne. Om drivkrafterna bakom regi¬
onaliseringsprocessen, se t.ex. Perry Anderson (1994)
Christopher Harvíc (1994), Jörgen Johansson (1995),
Ingmar Karlsson (1996). Michael Keating & Barry
Jones (ed.) (1995), Michael Keating (1998), Cecilia
Malmström (1998), Martin Rhodes (ed.) (1995) ochL. J.
Sharpe (ed.) (1993).
,l> För en koncis behandling av drivkrafterna bakom den
europeiska regionaliseringen, se specieilt Perry Ander¬
son (1994) och L. J. Sharpc (1993:2).
2" Ibid.
21 EG satsade inte i första hand på de existerande histo¬
riska regionerna, utan på skapandet av en ny heltäckande
europeisk regional nivå liksom på nyskapade gräns-
regioner. Men de historiska regionerna har naturligtvis
följt med i denna utveckling.
22 Det finns cn flora av organisationer och projekt inom
den institutionaliserade regionalismen i EU. EU-kom¬
missionens Regionkommitté (Committe of the Regions,
CoR) är i teorin det ledande organet, men samman¬
slutningar underifrån av regioner och kommuner har i
praktiken visat sig viktigare för utvecklingen. Två vik¬
tiga organisationer är Assembly of European Regions
(AFiR) och Council of the European Municipalities and
Regions (CEMR).
21 Se not 1 9.
24 Detta var också intrycket från diskussionen på den in¬
ternationella konferensen Border Regions in Compari¬
son vid Malmö högskola den 4 maj 2000.
25 Europeiska unionens gränsregionprojekt behandlas i
nästan varje framställning om den europeiska regionali¬
seringen (se not 18). För en behandling av ett mer in¬
gående slag, se Anders Östhol (1996),
26 Cecilia Malmström ( 1998).
27 Se Charlie Jeffrey & Roland Sturm (ed.) ( 1 993). Lis¬
beth Lindeborg (1995; 1999) och Hans-Åke Persson
(1998: 1999).
2S Om gransregionprojek let runt Tysklands gränser, se
speciellt Lisbeth Lindeborg (1995), s. 200-351. Om fal¬
let Oderraum, se Hans-Åke Persson (1999).

leda till en grundläggande omvandling av
den europeiska kulturella identitetskartan.

Avslutningsvis måste naturligtvis den kri¬
tiska rösten åter få höras: 1900-talet har varit
nationalstatens århundrade. Utbyggnaden av
välfärdsstaten under efterkrigstiden, den kul¬
turella homogeniseringen genom massmedia
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