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titlarna på äldre litteratur är besvärliga men
de utgör en sorts kombinerad reklamtext och
varudeklaration. Över huvud taget ﬁnns anledning att vara mer observant på det klassiska arvet och dess dåvarande betydelse (och
nuvarande ringaktning). Framställningen är
diskursanalytisk vilket gör kronologin ganska
osynlig, men som har fördelen av vissa linjer framträder, som vilka långlivade som ofta
återkommer (till exempel den berömde Thomas Parre som dog 152 år gammal 1635),
vilka regler och dygder som premierats med
livskraft, samt föryngringsrecept och Hufelands makrobiotik. Här ﬁnns alltså efterföljansvärda exempel, men också diskussionen
om vilka samhällsgrupper som lever sunt
och till samhällets bästa. Är det bonden eller
studenten, måntro? Allt detta är intressant,
samtidigt kan det vara svårt att få en klar bild
av de enskilda verken, till exempel försvinner
Hufelands viktiga arbete bland allt det övriga.
I fråga om att använda begrepp kan en rubrik
som ”syndaﬂodslegender”, Grumans ”antediluvial legends” kännas fel. Det handlar ju om
dem som uppnådde sin höga ålder genom att
ha levat före syndaﬂoden.
Språkligt är boken mindre lyckad. Här
behövs inte lång exempliﬁering, men ord förekommer helt enkelt felanvända: ”För att
ringa in prolongevitet som område formulerades förty [?] kriterier” (s. 55); ”sentensen
[sensmoralen?] av denna historia” (s. 93). Ett
längre citat: ”redan 1689 hade det i kyrkolagen
införts ett förbud till [mot] äktenskap för de
drabbade av smittsamma sjukdomar som exempel; spetälska och fallandesot, eller den som
var vettlös eller hade vederstyggliga och stora
fel och lyten. Steriliseringslagarna var ett radikalt försök att försöka bli av med dessa skrämmande sjukdomar och handikapp.” (s. 177)
Här hoppar framställningen inom samma
mening från 1689 till steriliseringslagarna av
1934 och 1941 utan att det anges; tolkningen
är dessutom tveksam. Någon borde alltså ha
språkgranskat boken.

Ett generellt problem för akademikern av
i dag är ambitionen att skriva trevligt. För att
lyfta den akademiska prosan används ofta knepet att så ofta som möjligt smyga in ett ”jag”.
Sant är att forskningen är subjektiv, att den
är en process där författaren tvingas ändra sig,
men det kan bli för mycket. Mer gnäll från en
äldre läsare som inte alltid vill föryngras: Varför låta historien bestå av obligatoriska årtal
inom parentes när Rousseau eller vem det nu
var levde? Är det för att ge sken av exakthet, i
stället för att djupare förankra frågorna i historien? Varför har man här (liksom snart i hela
den akademiska avhandlingsgenren) slopat den
goda gamla vanan att ha register? Den detaljen
förlänger livslängden på en bok med många år.
Gunnar Broberg

Ann-Soﬁe Arvidsson, Makten och döden: stat och
kyrka möter svenska efterlevande under ett långt 1700tal (Göteborg: Makadam, 2007). 360 s.
I en akademisk avhandling i historia, framlagd
vid Stockholm universitet år 2007, har AnnSoﬁe Arvidsson undersökt den mångfald av
regler och förordningar som stat och kyrka i
egenskap av världslig respektive andlig överhet
utarbetade om i princip allt vad gällde att hantera dödsfall under tidigmodern tid. Vad var det
stat respektive kyrka försökte göra i samband
med dödsfall? Vad syftade normerna till?
Undersökningen omfattar ”ett långt
1700-tal” eller mera exakt perioden 1686–
1823. Begynnelseåret 1686 motiveras med att
då ﬁck Sverige en kyrkolag som innefattade
begravningsriternas utformning. För den andra gränsen 1823 gäller att Kungl. Maj:t detta
år upphävde förordningar som förbjöd alltför
frikostiga begravningar. Avhandlingen behandlar inte en historisk händelseutveckling utan
är till sin karaktär problemorienterad. Olika
normativa problem behandlas.
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