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Fotografiet integrationens uttryck
Fotografiet,

och redskap
fotograferan—
forklaring till fotograferanbeviS att en rent psykologisk förklaring
För att leda i bevis
For
Visa att
vi visa
maste
måste
'otiﬂrackhg,
at alldeles Otillräcklig,
{dets praktik och spridning är
4dets
bestämt
närmare bestamt
göra denna praktik helt begriplig, narmare
sociologin kan gora
ja
estetik,
implicita
och
tillfällen
dess redskap, favoritobjekt, rytmer, tiﬂfallen
utövarnas erfarenhet av fotograferandets praktik, den
till och med utovarnas
tillfredsställelse den
lägger in i den och I_den psykiska tillfredsstallelse
betydelse som de tagger
Skanker
skänker dem.
hur likformig den
slås av hut
undgå att slas
främst kan man inte undga
Forst
Först och framst
så
är Si
Fä andra aktiviteter at
är. Pa
förekommande praktiken at.
aﬂmannast
allmännast torekommande
Mer
anarkia
anarki.
vﬂjors
viljors
individueﬂa
individuella
åt
utelämnade at
föga utel'amnade
så toga
Stereotypa
stereotypa och st
säsongskonformister som
är Sasongskonformister
amatörfotograferna at
två tredjedelar av amatorfotograferna
an
än tva
eller
vänner samlas eHer
nar
när vanner
eHer
eller
familjehögtider
fotograferar antingen vid familjehogtider
är
När vi dessutom vet att innehav av kamera at
ocksa
också under semestern. Nat
gemen—
gemenfamiljens
at
är
ofta
den
att
och
er
barnfamiljer
mycket vanligare i barnfamilj
ﬂesta
inset vi att fotograferandet som praktik i de flesta
samma egendom -—— inser
snarare
eller
familjefunktion,
Sin
sin
genom
fall lever och fortlever bara
hogtidligfamiljegrnppen tilldelar den, att högtidliggenom den funktion som familjegruppen
Starka
att stärka
sagt
kort
ogonblick,
ögonblick,
Stora
stora
familjehvets
foreviga familjelivets
haﬂa och föreviga
hålla
for
kansla för
hekrafta dess känsla
pa nytt bekräfta
tamiljegruppens integration genom att på
familjegruppens
sammanhallning.
Sin sammanhållning.
Sjalv och sin
Sig själv
sig
at
titer i vilken familjen är
at en av hemkultens riter
Familjefotograferandet är
-och
for
för
uttryck
det
get
ger
gang;
gäng;
samma
och
en
pa
ohjekt pä
subjekt och objekt

uppﬁnning
uppfinning som hade kunnat ställa
Stalla till oro och
Och förvirring,
forvirrrng, i stället
stdﬂet
mycket tidigt fann Sin
sin plats och snahbt
snabbt blev ofréinkomlig
ofrånkomlig (mel‘lan
(mellan 1905
och 19M),
l9l4), berodde pa
på att den kom att tyﬂa
fylla funktioner vilka fanns där
d'ar
'
redan iförväg,
irforvag, nämligen
namligen att högtidlighålla
hogtidlighaﬂa och föreviga
foreviga det kollektiva

ogonblick. Bröllopsfotot
Brollopsfotot hade inte accepterats så
85. snabbt
livets
hvets stora ögonblick.
ochallmänt
ochaHmant om inte de sociala villkoren för
for dess
deSS existens redan föreleforele—
upptradande som hörde
gat: eftersom spendersamheten ingick ii. det uppträdande
horde
—
högtiden
hogtiden till, blev inköpet
inkopet av gruppfotot en demonstrativ
demonstrattv utgift som
ingen kunde undandra sig
Sig utan att bryta mot hederns bud —~ uppfattat
som obligatoriskt,
Obligatoriskt, en hyllning till de nygifta.
-

Skulle betraktas som
koper det skulle
30m en
maste man ha. Den som inte köper
”Gruppfotot mäste
Sig
vardfolket. Det vore att visa sig
snåljåp.
snaljap. Det vore en förolämpning
forolampning mot värdfolket.
saga nej.”
otacksam. När
Nat man sitter vid bordet och alla ser kan man inte säga

intrader fotot i cirkulationen av de
for reglerade utbyten inträder
foremal för
Som föremål
brollopet ger anledning till. Utan fotografegengavor som bröllopet
gåvor
gavor och gengåvor
aven med amatörfoamatorfo~
ring inget
tnget bröllop.
brollop. Gruppfotoceremonin bevaras även

narvarande; dessa kan finnas vid sidan av yrkesfotografen,
tografer närvarande;
hogtidlighet, men aldrig ersätta
ersatta
nirvaro befäster
befaster ritens högtidlighet,
officianten vars närvaro
honom.
”Ibland finns
firms det amatörer
amatorer bland gästerna,
gasterna, men man skickar ändå
anda efter
fotograf från
{ran Pau. Amatörerna
Amatorerna tar kort på
pa de nygifta när
nar de går
gar ut från
{ran kyrkan
(_
(. . _).
.). Sådana
Sidana foton blir det när
nar amatörer,
amatorer, som vet att det är
at så
351 man ska göra,
gora,

gätt
gatt ut i förväg.
forvag. De tar till och med kort inne i kyrkan, just när
nar ringen sätts
satts
pa.

ÛJJ
0))

-

.. den hogtidskansla
Sig
at sig
högtidskänsla som familjen skapar ät
därigenom «förstärker darigenom
forstarket

Fotograferandets rituella
ritueHa karaktär
karaktar framgår
framgar också
ocksa av yttranden som

fotograﬁer och behovet att fotografera
gor behovet
hehovet av fotografier
Darfor gör
sjalv. Därför
själv.
sig pamint
påmint med
(interiortseringen
(interioriseringen av praktikens sociala funktioner) Sig
at
är
och ju mer
gruppen
integrerad
mer
ju
större eftertryck
desto storre

”fotografen tar aldrig kort vid maten eller dansen”. Amatörbilderna
Amatorbilderna
kan heller
heHer inte ersätta
ersatta de ”officiella”
”ofﬁciella” fotografier
totografier som man låter
later ta i
fotografens ateljé för
for att sända
Sanda till släkt
slakt och vänner.
vanner. ”Alla måste
maste åka
aka

präglat av integration.
är praglat
tﬂlfallet
tillfället at

och fotografera sig,
Sig, till och med de fattigaste”
fattigaste.”
Om man med Durkheim utgår
utgar från
{ran att högtidens
hogtidens funktion
funhtion är
at att ge

tillfällighet att den sociala betydelsen och
således ingen tillfaﬂighet
är saledes
Det at
framträder tydligare an
funktionen hos fotograferandet aldrig framtrader
än inom
är St
så starkt integrerad och hunden
bunden
landsbygdens bygemenskap, som at
märkliga
fotografiska bilden, denna markliga
bondetraditioner. Att den fotograﬁska
till sina bondetraditionerr

nytt liv
hv åt
at och återskapa
aterskapa gruppen, blir
bhr fotograferandets
fotograterandets roll i sammansamman~
hanget begriplig.
begripligu Det tillhandahåller
tillhandahaller medlet att högtidlighålla
hogtidlighaﬂa dess-a
dessa
det sociala livets återkommande
aterkommande höjdpunkter
hojdpunkter när
nar gruppen högtidligen
hogtidligen
3 u-Ií'ultmfsocíologí
“Kultursodologi
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bekraftar sin enhet. Vid bröllop
bekräftar
brollop utgör
urgor bilden
biiden som förevigar
forevigar den förenforen—

ade gruppen -—- eller
eHer rättare
rattare sagt föreningen
foreningen av två
tva grupper -— ett nödvännodvan—
digt inslag i en ritual med funktionen att konsekrera, det vill
viﬂ säga
saga
sanktionera och helga det genom två
tva individers förening
forening realiserade
enandet av två
tva grupper.
Del: är
Det
ar förvisso
forvisso ingen slump att fotograferandet introducerats i
ritualen för
for familjelivets stora ceremonier i en ordning som svarar mot
deras olika sociala vikt. Först
Forst kring l930
1930 började
borjade fotografier från
fran den
forsta konfirmationen dyka upp. [Barnen konfirmeras vid två
första
tva tillfältiilf'ai—

len, första
forsta gången,
gangen, la
[a premiere communion, i sexarsaldern,
sexårsåldern, O,a].Dop—
Ö.a].Dop-

fotografier är
ar av än
an senare datum och än
an mer sällsynta.
sallsynta. De bönder
bonder som
nyligen börjat
borjat låta
lara sig
Sig fotograferas tillsammans med sina djur när
nar
fotografer ändå
anda finns till
rill hands i samband med lantbruksmöten,
lantbruksmoten, utgör
utgor
forrfarande undantag. Vid barndop, som aldrig ger anledning till
fortfarande
nagon stor ceremoni och som bara
någon
hara samlar den närmaste
narmaste släkten,
slakten, är
ar
fotografering sällsynt.
sallsynt. Men den första
forsra konfirmationen är
ar för
for många
manga
modrar ett
mödrar
err tillfälle
tiaHe att
an låta
Era fotografera barnen, vilket är
air ytterligare ett
belagg för
belägg
for att
art fotograferandets betydelse och roll
roii är
ar en funktion av

hogtidens sociala
högtidens
sociaia betydelse:

”Pi bröllop
”På
brollop ber
her man aldrig fotografen ta kort på
p51 barnen. Nej. Det gör
gor man
den dagen barnen konfirmeras första
forsta gången.
gangen. Då
D23. är
ar det barnens fest och
gyllene tider
rider för
for fotografen. Men på
p5. bröllopsdagen
brollopsdagen är
ar det inte
inte‘ barnen som ska
hedras, det är
air inte deras högtid.
hogtid. Den dagen räknas
raknas inte ungarna”
ungarna.”

_‘

grafera dem.
dem“ I samlingen hos en småbonde
smabonde i en liten by utgör
utgor barnbarn—
porträtten
portratten hälften
halften av fotografierna
fotograﬁerna som tagits efter l945,
1945, medan de så
sa
gott som helt
heir saknas bland dem från
fran tiden före
fore 1939. Förr
Forr fotograferafotografera—

de man först
forst och främst
framst vuxna, därnäst
darnast familjegrupper med föräldrar
foraldrar
och barn tillsammans, och bara undantagsvis barnen
ba'rnen för
for sig själva.
sjalva.
Idag är
ar ordining'sföljden
ordningsfoljden den omvända.
omvanda.
Att
AU: barnfotot vunnit
vunnir insteg beror i hög
hog grad på
pa att det också
ocksa fyller
fylier
en social funktion. lI arbetsdelningen mellan könen
honen förbehålles
forbehailes kvinkvin—

nan uppgiften att upprätthålla
uppratthalla kontakten med de gruppmedlemmar
som bor langt
långt bort och framst
främst med sin egen slakt.
släkt. Fotografiet spelar i
——
iikhet
likhet med brevet “—M- men bartre
bättre an
än detta sin roll i det ständiga
standiga
-

aktualiserandet
aktuahserandet av släktmedlemmarnas
siaktmedlemmarnas kännedom
kannedom om varandra; att

efter bröllopet
brollopet skicka foton sätter
satter i allmänhet
ailmanhet nygfart
ny‘fart på
pa korresponkorrespon—
densen. Det är
"air brukligt att åtminstone
atminstone en gång
gang och om möjligt
mojligt regelregei—
—- om hustrun
bundet
hundet ta med barnen till släkten
slakten som bor utanför
utanfor byn
hyn -

kommer utifrån
utifran i första
forsta hand till hennes mor. Det är
ar kvinnan som tar
initiativet till
rill dessa resor och ibland genomför
genomfor hon dem utan sin man.

Att skicka fotografier fyller samma funktion: genom fotot presenterar
man nykomlingen för
for hela den grupp som har att
atr ”igenkänna
”igenk'anna och
erkänna”
erk'anna” honom.

Därför
Darfor är
ar det naturligt att fotografiet görs
gors till föremål
foremai för
for en ”läs”lasning” som kan kallas
kailas sociologisk, och att det aldrig bedöms
bedoms i och för
for

Fotografiet har -—- i likhet
likher med bröllopet
brollopet -— kommit att
an: ingå
inga i den rituellt
ritueih

sig självt,
sjalvt, utifrån
urifran sina tekniska eller
eHer estetiska kvaliteter.
kvaiiteter. Man tar för
for
givet
giver att fotografen kan sitt jobb. lnga
inga jämförelsekriterier
jamforelsekriterier står
star till

utbyte mot en present hade brukat
hrukat dela ut
ur till släkt
siakt och grannar vid den
forsra konfirmationen
första
konfirmarionen kompletteras till
tiH exempel med ett
err foto av konkon—
firmanden taget
tager i närmsta
narmsra stad
srad måndagen
mandagen efter
efrer ceremonin.
ceremonin,
Numer kan
han ingen tycka annat än
an att
art det är
ar rätt
ratt och riktigt att
art en mor
later fotografera sina barn.
låter
ham. l1 det
der traditionella bondesamhället
hondesamhaliet däremot
daremot
var barnet
harnet aldrig
aldri‘g centrum för
for uppmärksamheten.
uppmarksamheten. Bysamhällets
Bysamhailets stora
hogtider och ceremonier var främst
högtider
framsr de vuxna angelägenhet
angelagenhet och inte
forr'an efter 1945
förrän
194-5 fick
ﬁck barnens
harnens högtider,
hogtider, exempelvis
exempeivis den första
forsta konfir~
konﬁrﬁ
mationen, någon
nagon betydelse. _ju
Ju större
storre plats samhället
samhaliet ger barnen
harnen --~— och
därmed
darmed kvinnan som mor ~— desto mer förstärks
forstarks bruket att
art låta
lata foto-

buds, av fotografiet kräver
kraver man bara en så
35, trogen och exakt avbildning
igenkannandet blir
att igenkännandet
hiir möjligt.
mojiigt. Man börjar
horjar en metodisk och ingående
ingaende
granskning och går
gar därvid
darvid tillväga
tillvaga på
pa samma sätt
satt som när
nar man i
vardagslivet lär
in känna
karma sin nästa:
nasta: genom att pröva
prova varandras kunskaper
och erfarenheter mot varandra placerar man in varje
varj e person i hans eller
elier
hennes släktlinje,
slakrlinje, och läsningen
lasningen av gamla bröllopsfoton
brollopsfoton antar ofta
formen av en släktforskningslektion,
slaktforskningslektion, där
dar modern, experten i ämnet,
amnet,
undervisar barnet om de samband som förenar
forenar det med var och en av
de avbildade personerna. Man är
ar angelägen
angelagen om att
art få
{a veta hur paren
bildats.
hildats. Man analyserar och jamior
jämför de tva
två familjernas fait
fält av sociala
relationer. Man lagger
lägger marke
märke till att somliga ar
är franvarande
frånvarande —- ett

foreskrivna cirkulationen
föreskrivna
cirkuiationen av utbyten.
uthyren. Det
Der visitkort som barnen i

-
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tecken på
pa misshälligheter
misshaiiigheter -— och att andra hedrar tilldragelsen
tiiidrageisen med sin
sin.
narvarou Kort sagt, bröllopsfotot
närvaro.
broiiopsfotot är
air ett sannskyldigt
sannskyidigt sociogram och
iases som ett sådant.
läses
sadant.
For var och en av gästerna
För
gasterna blir
biir fotografiet till
tiii en trofé, ett tecken på
pa
sociait anseende och en källa
socialt
kaiia till
tiii prestige. Som medlem
mediem av en obetydlig
obetydiig
siakt äger
släkt
ager B. M., en bonde i en liten
iiten by, inte fler
fier än
an tre bröllopskort,
broiiopskort, att i,
jamforas med j.
jämföras
J. B., välbeställd
vaibestaiid stadsbo, gift med yngsta dottern i en
fornam familj,
förnäm
famiij, som i sin ägo
ago har ett stort antal
antai sådana
sadana fotografier och
dartiii gruppfoton av ”kompisar” tagna vid promenader eller
därtill
eiier utfärder.
utfarder.
En närmare
narmare granskning av vilka
viika som inbjudits fångar
fangar viktiga skillnaskiiina—
der. Pör
For B. Mfs
Mo’s del
dei är
ar urvalsprincipen
urvaisprincipen traditionell,
traditioneii, de inbjudna är
ar
framfor allt
framför
aiit släktingar
siaktingar och grannar, medan vid j.
] B.”s
B35 bröllop
broiiop brudbrndgummens och till
tiii och med brudens ”kamrater” uppträder
upptrader vid sidan av
de gäster
gaster som av hävd
havd skall
skaii vara med.
Att låta
iata sig fotograferas, det är
ar att gå
ga med på
pa att lämna
iamna vittnesbörd
vittnesbord
om sin närvaro
narvaro -— en obligatorisk
obiigatorisk motprestation till
tiii den gärd
gard av aktning
som inbjudan inneburit; det är
ar att uttrycka att man känner
kanner sig
Sig hedrad
over att ha biivit
över
blivit bjuden att deltaga
deitaga och att man deltar
deitar för
for att hedra.
”Du var med på
pa ett bröllop,
broiiop, vilket
Viiket det nu var, och du var inte med när
nar fotot
togs. Det lade
iade man märke
marke till.
tiii. Du var inte med i gruppen, man sa efteråt
efterat att M.
L. inte var med när
nar fotot togs. Man antog att du smitit undan, det tas illa
iiia
upp.” (Ung fru från
upp”
fran en mindre ort till
tiii sin man under en intervju)

Hur skulle
skuiie uppställningen
uppstaiiningen av rollfigurerna
roiifignrerna och deras hållning
haiining kunna
annat än
an präglas
pragias av högtidlighet?
hogtidiighet? ingen skulle
skuiie drömma
dromma om att bryta
mot kameramannens förhållningsorder,
forhaiiningsorder, att prata med sin granne, att
titta åt
at annat håll.
hail. Det vore ett etikettsbrott. Framför
Framfor allt
aiit vore det en
skymf mot hela
heia gruppen och i första
forsta hand mot dem som skulle
skuiie hedras
den dagen, brudparets familjer.
famiijer.
Fotograferandet i samband med de stora ceremonierna är
ar möjligt
mojiigt
—
—
darfor att och endast därför
därför
darfor att det fixerar sätt
satt att uppträda
npptrada som
som.
redan är
ar socialt
sociait godtagna och socialt
sociait reglerade,
regierade, det vill
viii säga
saga som redan
ar högtidliga.
är
hogtidiiga. lnget
inget kanfotograferas utom det som bör
[767“ fotograferas.
Ceremonin kan fotograferas för
for att den avviker från
fran vardagsrutinen
och bör
bor fotograferas för
for att den förverkligar
forverkiigar den bild
biid som gruppen vill
viii

Amatérfotogmfen 69>
Amatörfotogmfen
69.

ge av sig
Sig själv
sjaiv såsom
sasom grupp. Det som fotograferas och det som uppfatuppfat—
tas av den som avläser
aviaser fotografiet är
ar noga taget inte enskilda
enskiida individer
utan sociala
sociaia roller,
roiier, brudgummen, konfirmanden, soldaten,
soidaten, eller
eiier socisoci—

aia relationer,
ala
reiationer, morbrodern i Amerika eller
eiier fastern i Sauvagnon.
sauvagnon.
M.’s samling innehåller
B. MÉS
innehaiier exempelvis
exempeivis ett foto som är
ar en perfekt illustration till den
förstnämnda
forstnamnda typen. Det föreställer
forestaiier B. Mfs
M.’s fars svåger
svager i stadsbrevbäraruniform.
stadsbrevb'araruniform. Med
mössan
mossan på
pa huvudet, den vita skjortan med hög
hog krage och vitrutig knuten kravatt,
djupt ringad redingot utan slag, på
pa bröstet
brostet en bricka med nummer 471, den högt
hogt

knappta västen
knäppta
vasten prydd med förgyllda
forgyiida knappar och klockkedjan
kiockkedjan Väl
v'ai synlig
syniig poserar han
staende med högra
stående
hogra handen vilande
viiande på
pa en piedestal
piedestai i orientalisk
orientaiisk stil.
stii. Det som den
utflyttade
utfiyttade dottern skickade till
tiii sin familj
famiij är
ar inte fotografiet av sin man utan symbolen
symboien
för
for hans sociala
sociaia framgång.
framgang. Ett fotografi som togs med anledning
aniedning av att B.
B, Mfs
M.’s svåger
svager
besökte
besokte Lesquire är
ar ett exempel
exempei på
pa den andra typen: det högtidliggör
hogtidiiggor mötet
motet mellan
meiian de
båda
bada familjerna
famiijerna genom att sammanföra
sammanfora farbröder,
farbroder, morbröder,
morbroder, fastrar, mostrar och

syskon. Som förI
for att demonstrera att det verkliga
verkiiga objektet för
for fotografier
fotografiet inte är
'ar
individerna-utan relationerna
reiationerna mellan
meiian individerna bär
bar den ena familjens
famiij ens föräldrar
foraidrar den

andra familjens
famiijens barn på
p5. armen.

li de flesta
fiesta bondehem ligger
iigger fotografierna med undantag för
for bröllopsbroiiopsnagra porträtt
portratt undanstoppade i en låda.
iada. Det vore opassande
kortet och några
eller
eiier utmanande att visa upp bilder
biider på
pa familjemedlemmar
famiijemediemmar för
for förste
forste
bäste
haste besökare.
besokare. Det stora gemensamma rummet, köket,
koket, förses
forses bara
med opersonlig
opersoniig utsmyckning, överallt
overaiit densamma, postens eller
eiier
brandkårens
brandkarens almanacka,
aimanacka, billiga
biiiiga färgreproduktioner
fargreproduktioner som man tagit
med hem från
fran en resa till
tiii Lourdes eller
eiier köpt
kopt i Pau.
Pan. De ceremoniella
ceremonieiia
fotografierna
iotograﬁerna är
ar alltför
aiitfor högtidliga
hogtidiiga eller
eiier alltför
aiitfor intima för
for att ställas
staiias ut på
pa
det ställe
staiie där
dar man vistas till
tiii vardags; de har sin plats enbart i finrurnfinrum—
met, eller,
eiier, när
nar det gäller
gaiier de mest personliga,
personiiga, som porträtt
portratt av avlidna
aviidna
släktingar,
siaktingar, i kammaren, tillsammans
tiiisammans med religiösa
reiigiosa bilder,
biider, krucifixet
kruciﬁxet

och den vigda buxbomkvisten.
buxhomkvisten. Amatörfotografierna,
Amatorfotografierna, som hos bönbon—
derna ligger
iigger nedstoppade i byrålådan,
byraiadan, får
far hos byns sm'åborgare
sm'aborgare ett
dekorativt eller
eiier känslomässigt
kansiomassigt värde.
varde. Ii förstoring
forstoring och bakom glas
gias och '
ram pryder de vid sidan av resesouvenirerna
resesonvenirerna vardagsrummets väggar.
vaggar.
De invaderar till
tiii och med familjevärdenas
famiijevardenas altare,
aitare, spiselkransen
spiseikransen i finrummet, och intar platsen
piatsen för
for de medaljonger,
medaijonger, hedersutmärkelser
hedersutmarkeiser och
utbildningsdiplom,
utbiidningsdipiom, vilka
viika förr
forr i världen
variden uppställdes
uppstaiides där
dar men nu framfram—
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upprora
(for att inte uppröra
lojliga och av unga frun diskret (för
star som en smula löjliga
står
dorren.
hornet bakom dörren.
morkaste hörnet
förpassas till det mörkaste
”gamlingarna”) forpassas

allmant praktiken att foto~
Å ena sidan accepterar stadsborna rent allmänt
A
fotogra—
fran fotograavstand från
nar de tar avstånd
bonderna som när
fran bönderna
grafera, till skillnad från
varden
värden
de
av
at negationen
varden vilka är
domer ut de urbana värden
ferandet dömer
fortsatter de allra flesta stadsbor
A andra sidan fortsätter
bondernas egna. Å
ar böndernas
som är
tillerkanna den fotografiska bilden samma betydelse och samma
att tillerkänna
fotogra—
sadana fotograpa egen hand ta sådana
ocksa på
bonderna. De kan också
funktion som bönderna.
visa
for den skull Visa
at en yrkesman, utan att för
anfortror åt
ibonderna anförtror
tier som bönderna
fier

sadan.
for den egentliga fotografiska aktiviteten som sådan.
något intresse för
nagot
att
sattet
sättet
an
än
snarare
bilden
at fortfarande den producerade
Det viktiga är
är annat
producera den. Eftersom behovet av att fotografera oftast inte ar
som
faktorer
de
alla
att
man
förstår
fotografier, .forstar
an
än ett behov av fotograﬁer,
familjebanstärkandet av familjeban—
familjelivets intensifiering och starkandet
bestammer
bestämmer tamiljelivets
och till
uppkommer
praktiken
både till att den fotografiska
bidrar bade
den hidrar
aldre
äldre
blir
när man
att den intensifieras. Att den blir mindre vanlig nar
när man deltar
försvinner nar
på att anledningarna att fotografera forsvinner
beror pa

åt
är spridd at
då den ar
släktens liv da
särskilt i slaktens
och sarskilt
mindre i det sociala livet, Och
ogifta
de
bland
amatorfotografer
amatörfotografer
andelen
olika hall.
håll. Skillnaden mellan
förlängd ungkarlstid
åldern, eftersom en forlangd
ökar med aldern,
och bland de gifta okar
vittnar om en allt svagare integrering i gemenskapen. Att den fotogra-

åtminstofiska aktiviteten betonas under bland annat semestern beror atminsto—

särskilt vid julledigheten)
då (och sarskilt
på den speciella vikt som da
ne delvis pa

avlägsåterknyter kontakten med avl'ags—
då man aterknyter
är da
laggs
läggs vid familjelivet. Det ar
intensifierar
besök och presenter
släktingar och genom utbyten av besok
na slaktingar
sakförhållandet att de
och med saktorhallandet
Till
slakten.
släkten.
nara
nära
relationerna till den
semesför de traditionella semes—
stället for
hogre
högre klasserna tar fler naturbilder i stallet
förklaras med att de band mellan
utsträckning forhlaras
låter sig i viss utstrackning
terkorten later
annars vanligen knyts
karnfamilj
kärnfamilj en och den utvidgade familjen, vilka
i
försvagats.
fastare under ledigheten, forsvagats.
finns
så starkt samband med att det firms
Att fotograferandets praktik har sa
är), beror
är starkare ju yngre barnen at),
barn i hemmet (ett samband som ar

stärker gruppens integration och samtidigt
på att barnet Starker
i sjialva
själva verket p5.
så i
fixera bilden av denna integration —- en bild som 351
benagenheten
benägenheten att ﬁxera
förstärka samma integration.
tjänar till att forstarka
sin tur tjanar

Nodvandigheten
Nödvändigheten av att offra it
ät slaktfunktionen
släktfunktionen kanns
känns tvingande: ”Nu har jag forstatt
förstått
att jag ska bestalla
beställa tre kopior av korten pa
på ungen pa
på en ging.
gäng. Morforaldrarna
Morföräldrarna och
farforaldrarna
farföräldrarna och gudmor ska ha”. Plikten att forse
förse slakten
släkten med fotografier erfars
sarskilt
särskilt starkt eftersom"
eftersom {Otografierna
fotografierna tillhor
tillhör sl'aktsamvarons
släktsamvarons fornamsta
förnämsta tecken och

instrument, och en
en- forsummelse
försummelse harvidlag
härvidlag upptages som en ohovlighet
ohövlighet eller en
brytning. ”Kort till slakten?
släkten? Det ar
är tvunget. Visst, for
för artighets skull.
skull.. Vi, vi skickar till
alla, det fir
är dumt, det blir dyrt, men det firms
finns dom som skulle bli sura.”
sura”

rättmätiga mottagare kan variera allt efter familjegruppens
över rattmatiga
Listan over
grad av integration och allt efter hur intensiva band den bevarat med
den aldre
äldre generationen och med slaktingar
släktingar pa
på sidolinjer. Nat
När det galler
gäller
fotografier av barnen tycks dock far—
far- och morforaldrar,
morföräldrar, syskon (i
synnerhet pa
på moderns sida) och gudmodern alltid finnas med. Att
sl'alkten
släkten skingrats geografiskt tvingar mer an
än nagonsin
någonsin tram
fram det ater—
återkommande starkande
stärkande av familjebanden som hattre
bättre forverkligas
förverkligas med
hjalp
hjälp av fotografiet an
än genom enhart
enbart brevvaxling.
brevväxling.

Sjalva
Själva fotograﬁet
fotografiet ar
är oftast inget annat an
än atergivningen
återgivningen av denbild
denl bild
som gruppen ger av sin integration. Bland fotografier som forestaller
föreställer
mer an
personer visar nara
nära tre fjardedelar
fjärdedelar grupper, och met
än halften
hälften avbildar barn, ensamma eller tillsammans med vuxna. Att fotografierna dar
där

vuxna och barn upptrader
uppträder tillsammans ar
är 35.
så vanligt forekommande
förekommande
och 3a
så hogtidliga
högtidliga (vilket framfor
framför allt markeras av posernas konventio—
konventionella stelhet) komrner
kommer sig av att de fangar
fångar och symboliserar bilden av
slaktlinjen.
släktlinjen.
göras till foremal
färgfotografiet kan goras
föremål for
för en
särskilt fargfotograﬁet
Fotograﬁet
Fotografiet och s'arskilt

förlänger
nästan ceremoniell begrundan, varigenom det forlanger
kollektiv och nastan
är
lyfter fram. Det a1:
ingår och vars betydelse det lyiter
den fest i vilken det ingar
som funnes den festliga anvandningen
användningen av bilden fran
från festen inskriven i
bilden redan frail
från borjan
början och som om den inspirerat dess tillkomst;
eftersom bilden "air
förutbestämd att tjana
är forutbestarnd
tjäna som festteknik, eller snarare

som telem'k
re/em'k fdr
för festem
återupplivande, fixerar den de mest euforiska
festens itempplivande,
och euforiskapande ogonblicken,
ögonblicken, sv'armors
svärmors vals eller rolighetsminis—
rolighetsministerns obetalbara tokerier. Bilden air
är exceptionell och fangar
fångar exceptioe
exceptio-ﬁ
” glada
nella objekt, de ”lyckliga ogonblicken”,
ögonblicken”, som den omvandlar till ”glada
minnen”. Den air
är rituellt forknippad
förknippad med festen, familjeceremonin
eller vantraffen,
tillägna festen detta exceptionella offer
vänträffen, och genom att tillagna
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(Egonfor festen som exceptionellt ögonkanslan för
sk'arpa känslan
bidrar den till att skärpa
senate kommer att
sa som den senare
borj an upplevs bilden så
fran början
blick. Redan från
framttader tydligare som
ogonblicket framträder
bli betraktad, och det lyckliga ögonblicket
an ett glatt ij
ogonblick är:
sadant eftersom bilden uppenbarar vad detta ögonblick
ett sådant
skratt
under
3a som den upplevdes,
minne. Den kommer att betraktas så
skamt. f7
ateruppvacker festens skratt och skämt.
fortsatter och återuppväcker
skamt som fortsätter
och skämt
enhart
forstaeligt enbart
Och om bilden oftast reduceras till ett rent tecken, förståeligt
got“,
nagot man gör,
a1» något
for att festen är
a det för
sat är
for den som innehar nyckeln, så
för

ai' fest) skapar ur ingenting
(utifréin blotta beslutet att det är
något man (utifrån
nagot
ar oftast det
smasaker; minnet av att det varit fest är
hjalp av småsaker;
eller med hjälp
berattar
berättar
Det
minne.
hat kvar. Fotografiet fixerar detta
enda man har
atminstone
at vad man skrattade men vittnar åtminstone
varfor och åt
sallan varför
mycket sällan
om att man hade roligt.
lojets
shanka ett slags löjets
hogtidsskapande redskap kan fotografiet skänka
Som högtidsskapande
vans
väns
god
en
fotografcra
fotografera
helgeranet. Att
at det symboliska helgerånet.
helgande åt
got att man
stallning gör
husti‘u i en tokig eller till och med opassande ställning
hustru
stick i
hogtidliggorande
högtidliggörande
bakvant
a1— ett bakvänt
eitei‘som det är
an mer, eftersom
skrattar än
anstandigheasidosattande av anständigheanstandighetsregler, ett åsidosättande
stav med alla anständighetsregler,
stäv
reglerade
festens
forstatker
förstärker
darmed
tens regler som uttrycker och därmed
framfor
upptagen framför
alltsa inte tro att upptågen
upplosning av reglerna. Vi skall alltså
upplösning
foto—
fotoatt
av
Vsig
sig
kommer
upptagen
upptågen
fotografen och fotograferandet av
over—
avSiktliga övera1» avsiktliga
karaktar. Det är
betovats sin sakrala karaktär.
grafiet skulle ha berövats
helgeran.
helgerån.
rituella
de
ar
är
att
pa
på
beror
komisha verkan
tradelser, vilkas komiska
trädelser,
telmik, en festens teknik, en
hogtidsskapande teknik,
n- en högtidsskapande
Fotograferandet är
betydelw
hogtidernas betydelm
stora högtidernas
de
Na]:
När
festen.
at
åt
hogtid
for att skapa högtid
teknik för
festhanstechen, som tidigare kunde ge festkänsse avtar och festens offentliga tecken,
desto
fotografiet
blir
forsvinner,
försvinner,
iotankring,
lan ett sken av objektiv förankring,
ellei‘ namnsdagsfesten) nu
(fodelsedags— eller
iesten (födelsedagsnodvandigt som festen
mer nödvändigt
—
iiia den i
doms att fira
döms
familjegruppen
eftetsom
eftersom
nagonsin
an någonsin
tydligare än
——
ovetenskom—
karaktar av godtycklig överenskomforrader sin karaktär
den egna kretsen förrådet
fotografem
fotografevilket
till
foretag
företag
hogtidsskapande
Saledes kan det högtidsskapande
melse. Således
grnppens
at en av gruppens
aniortros åt
ham om det anförtros
hidrar bli lyckosamt bara
randet bidrar
och
glomma
glömma
att
om
at
är
man
mån
ovriga
övriga
de
alla
medlemmar som i likhet med
”got” festen till
glomma att det blir fest bara om man ”gör”
fa andra att glömma
att få
ifran det
Allt ifrån
det.
till
den
”gora”
”göra”
att
beslutat
hara om man
fest, och bara

ögonblick,
ogonblick, då
da det samförstånd
samiorstand som bara tillhörighet
tillhorighet till gruppen kan
ge blir förutsättningen
forutsattningen för
for deltagande i festen,
iesten, kan en främling
framling inte
forstora stämningen.
stamningen.
annat än
an förstöra

Strider mot hans
iran en aktivitet som strider
avstand från
Medan bonden tar avstånd
berér
genomfora en rit som berör
overlatei’ uppdraget att genomföra
värdesystem,
vardesystem, och överlåter
den
naturligt
helt
så
anförtror
sa
anfértror
specialist,
en
utomstående
utomstaende
på
pa.
hela byn
utforandet av denna hemkultens
hanvisade stadsfamiljen utförandet
sjalv hänvisade
Sig själv
till sig

overhuvudet.
nagon av familjens egna medlemmar, vanligtvis överhuvudet.
rit
fit åt
at någon
formar bevara sin enhet och
primargrupp som förmår
Kärnfamilj
Karnfamilj en, den enda primärgrupp
metparten
berovats merparten
eiter hand berövats
stadssamhallet men som efter
kontinuitet i stadssamhället
av sina traditionella funktioner, de ekonomiska såväl
saval som de sociala,

pa sin känslomäskanslomas—
Sig själv
sjalv genom att ackumulera alla tecken på
bekräftar
hekraitar sig
Durkheim9
”For? i tiden”, skriver Durkheim,
saga sin intimitet. ”Förr
siga enhet, det vill säga

forenade av
samhalle inte bara en samling individer, förenade
hushallets samhälle
”var hushållets
sjalv i dess abstrakta
oclisa gruppen själv
kanslohand; det var också
ömsesidiga
omsesidiga känsloband;
arvda namnet med alla de minnen
och opersonliga enhet. Det var det ärvda
akrar, den traditionella
forfadernas åkrar,
slaktgarden, förfädernas
detta framkallade, släktgården,

same
forsvinnau Ett sam~
ställningen
stallningen och anseendet. Allt detta tenderar att försvinna.
nvtt
pa nytt
Sig på
for att forma sig
upploser sig för
6gonblick upplöser
hälle,
halle, som i varje ögonblick
någon
nagon annan stans, men under helt nya betingelser och med helt andra
for att skapa sig ett personligt
tillr'acklig kontinuitet för
ager inte tillräcklig
element, äger
at dess egen och till vilken dess medlemmar
ansikte, en historia som är
franvai‘o av
Ar det inte i frånvaro
Sig.” (La Suicide. Paris 1897, p 433) Är
kan länka
lanka sig.”

stod naturligt att fotografiet tilldelas funktionen att samla och
annat stöd
skatter?
släktarvets shatter?
bevara slaktarvets
.I
kylskåp, tvattmaskin
tvättmaskin
ackumulationen av kapitalvaror, kylskip,
.Även om achurnulationen
Aven
så kan
familjesammanhållning, sa
känslan av familiesammanhallning,
stärka kanslan
bidrar till att starka
och tv , hidrat
som
grad
i
samma
massfabricerade ting aldrig
införskaffandet av dessa massiabricerade
inforskafiandet
fotograferandets praktik - hemtillverkningen av hemmets emblem —utbekräftar och ut—
känslan av initimitet. Fotograferandet bekraftar
tillfredsställa kanslan
tillfredsstalla
—familj egruppens kontinuitet och
därmed familjegruppens
befäster darmed
trycker «~—m och befaster
produk~
begränsade produkw
för familjens alltmer begransade
integration; inom ramen for
än tradgﬁrds‘:
trädgårds:
bättre an
åstadkommer fotograferandet detta battre
tionsregister astadkommer
åt léingtan
längtan
at
eftergifter
brödet (fiktiva
”hembakta” brodet
skötseln eller det ”hemhakta”
skotseln
gör-detbättre an
än hobbysysslor av typ gor-det—
självhushållet) och hattre
tillbaka till sjalvhushallet)
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själv, samlande och annat som isolerar den som låter
Sjalv,
later sig
Sig uppslukas
uppslukaS
darav från
därav
fran gruppen.
i‘
Uppdelningen mellan
meﬂan det som tillkommer
tiﬂkommer yrkesfotografen att avav—
bilda och det som faller under produktionen i familjen
famdjen sker inte
I'
Slumpmassigt. l1 en mindre stad
slumpmässigt.
Stad på
pa. södra
Sodra Korsika,
Korsiha, där
dar fotograferandets
praktik brett ut sig
Sig i samma utsträckning
utstrackning som de urbana värdena
vardena

trängt in, fortsätter
trangt
fortsatter man sålunda
Salunda att vända
Vanda sig
Sig till yrkesmannen
vrkesmannen dels för
for
att föreviga
foreviga de högtidligaste
hogtidligaste tilldragelserna (bröllopet
(brollopet och den första
forsta
konﬁrmationen) och de högtidligaste
konfirmationen)
hogtidligaste ögonblicken
ogonbhcken i samband därmed,
darmed,

dels för
for att
art porträttera
portrattera barnen; det vill
viH säga
Saga vid alla
aHa de tillfällen
tillfallen då
d5 det
galler att fånga
gäller
fanga personens sociala aspekt. Så
Sa utgör
utgor exempelvis det

konventionella ateljefotografiet av konfirmanden
konventioneﬂa
konﬁrmanden en kontrast till fa”
fan
milj
mﬂjebﬂderna
ebilderna som dokumenterar de olika etapperna i ett enskilt barns
hv.
liv. Kort sagt, fotograferandets praktrk
praktik intrader
inträder i hemmet samtidigt
med att atSkiﬂnaden
åtskillnaden Skarps
skärps meHan
mellan det som tillhor
tillhör den offentliga
ordningen och det som hor
hör hemma i privatsfaren.
privatsfären. Manga
Många har tiH
till

exempel gjort Sig
sig av med de Stora
stora portratt
porträtt som for
för en generation sedan
i varje horsikanskt
korsikanskt hus hangde
hängde pa
på vaggen
väggen i det rum dar
där man mottar
utomStaende
utomstående eHer
eller i det for
för famﬂjen
familjen gemensamma rummet, men som
nu ri de ﬂeSta
flesta hem ersattS
ersatts av amatorfoton,
amatörfoton, diskret placerade pa
på nagon
någon

mohel.
möbel. Tidigare begarde
begärde man av fotograﬁet
fotografiet bara att det skulle
Skulle återge
aterge
den offentliga bilden
hidden av en person, en bild så
st föga
foga individualiserad att
fornyad fotografering sällan
förnyad
SaHan behövdes
behovdes och så
3a starkt
Starkt definierad
deﬁnierad av
sociala normer att den Skapades
skapades som for
för att bu
bli forevisad.
förevisad. Men st
så snart
man begar
begär att fotografiet ocksa
också Skaﬂ
skall bevara en familjemedlems mer
flyktiga drag och speciella
Speciella gester, är
ar man dömd
domd att skilja
Skilja mellan de
bﬂder som bara familjen skall
bilder
Skaﬂ se och de som kan visas för
for ”främmam
”framman»
de”. Det är
at en åtskillnad
atSkiMnad som är
ar mest påfallande
parallande hos dem som under

många år
manga
ar varit borta från
{ran Korsika, ty emigrationen rycker upp kärnfakarnfa—
mﬂjen ur gemenskapens kollektiva ramar och gör
miljen
gor varje individuell
livshistoria
livShrstoria till en serie enskilda
enSkﬂda händelser,
handelser, vilka
vﬂka undandrar Sig
sig den

Stereotypiserrng
stereotypisering av upptradandet
uppträdandet som £ter
följer av en gemensam livsrytm.
Att rolja
följa Hera
flera ohka
olika kalendrar medfor
medför att man Shﬂjer
skiljer de högtider
hogtider man

har gemensamma med sin
Sin ursprungliga grupp från
fran högtidsstunderna
hogtidsstunderna
som inte har någon
nagon plats i kalendern inom denna första
forsta gemenskap
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och darfor
därför framstar
framstår som privata, personliga eller intima och som är
arlika disparata som de grupper emigranten for
för nagon
någon tid tillhort.
tillhört. Vilj
Viljan
an
att genom utbyte av fotografier bekrafta
bekräfta och hefasta
befästa Sin
sin tillhorighet
tillhörighet tiﬂ
till
familjegruppen erhjuder
erbjuder Saledes
således en mojlighet,
möjlighetv att upptacka
upptäcka att det
offentliga livet och hemlivet inte langre,
längre, som tidigare i bygemenska—
bygemenska-

pen, lyder under en och endaSt
endast en samling-regler.
samling regler.
Fotograferandet ar
är en privat teknik och frambringar som Sidan
sådan

privata bilder av det privata livet. Med den fotografiska bilden har den
industriella tekniken erbjudit de meSt
mest vanlottade mojligheten
möjligheten att äga
aga

porträtt vilka
portratt
vﬂka inte längre
langre föreställer
forestaller denna världens
varldens store
Store eller himmel*
himmelSka gestalter. Porträttgalleriet
ska
Portrattgalleriet har demokratiserats och i sitt
Sitt överhuoverhu—
vud förfogar
forfogar var familj över
over sin
Sin egen porträttör.
portrattor. Att fotografera sina
Sina
barn är
ar att göra
gora sig
Sig till deras
deraS barndoms historieskrivare, och att som
arvegods förbereda
forbereda bilden av vad de en gång
gang varit. Det är
ar därför
darfor
genom familjegruppens förmedling
formedling som fotografen påminns
paminns om att
fotograferandets främsta
framSta funktion är
ar att' högtidliggöra
hogtidliggora de viktiga hänhan—
delserna och med bildernas
bildernaS hjälp
hjalp införa
infora dem i familjekrönikan:
famﬂjekronikan: ”man
måste
miste ha ett minne av barnen”;
bvarnen”; man lovar varandra att ge eller
eHer ta foton,
fotonj

och av fotografen är,
at, som man säger,
Sager, ”det minsta man kan
han begära”
begara” att
han hörsammar
horsammar denna kollektiva
koﬂektiva begäran.
begaran. Om fotograferna, med
undantag för
for en obetydlig minoritet av esteter,
eSteter, ser som sin
Sin främsta
framsta
kallelse
hallelse att dokumentera
.._ till och med
dohumentera familjelivet,
famrljelivet, och om de fortfar “-

när
nar de markerar sitt
Sitt avståndstagande
avstéindstagande —— att offra åt
at familjealbumets
krav
hrav på
pa stelnade,
Stelnade, uppstyltade och stereotypa bilder, så
351 är
Sr det för
for att
art de
anser detta slags
Slags fotografier lika oundvikliga som de sociala ceremonier
nrer de högtidliggör.
hogtidliggor.
-

”)”Pamiljefoton”?
”’Familjefoton’? Sådana
Sidana tar jag också,
ocksé’t, man måste
maste göra
gora alla nöjda.
nojda. Det är
an»
något
nﬁgot annat detl”
det!” (Tekniker, 38 år,
ﬁr, Paris)
”jag
”Jag plåtar
plitar litet av varje, men det är
ar klart att jag måste
miste ta barnen. Det är
ar till
och med det som kostar mig mest film.” (Kontorsanställd,
(Kontorsanstalld, 32 år,
51:, Paris)

Pamiljealbumet
Familjealbumet uttrycker det sociala minnets
minnetS sanning.
sanninge Ingenting
Ingentrng liknar mindre den inåtvända
inatvanda spaningen
Spaningen efter
ef‘ter den tid som flytt
ﬂytt än
an dessa
kommenterade förevisningar
forevisningar av familjefotografier, integrationsriter
som familjen låter
later sina
Sina nya medlemmar undergå.
underga. Det förflutnas
forﬂutnas bilder,
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kronologiskt ordnade, det sociala
sociaia minnets förnuftsordning,
fornuftsordning, väcker
Vacker till
tiil
liv och förmedlar
formediar minnet av de händelser
handelser som förtjänar
fortjanar att bevarasJ
bevaraS;
darfor att gruppen ser en enhetsskapande faktor i monumenten över
därför
over
sin sammanhållning
sammanhallning i det förflutna,
forﬂutna, eller,
elder, vilket
Viiket är
at samma sak,
s-ak, därför
darfor

att den från
fran sitt förflutna
forﬂutna bevarar
hevai‘ar bekräftelserna
bekraftelsema på
pa sin sammanhållfI
sammanhaH—f
ning i nuet. Det är
“azr därför
darfar som det inte finns något
nagot mer
met anständigt,
anstandigt,

betryggande
heti'yggande och uppbyggligt än
an ett familjealbum, alla
alia enskilda ävenf
avenw
tyr som innesluter
innesiuter det individuella minnet i en hemlighetens avskildavskild—
het är
a1» bannlysta härifrån,
barman, och det gemensamma förflutna,
foiﬂutna, eller
elier om
man så
sa vill
viii den största
storsta gemensamma nämnaren
namnaren för
for det förflutna,
forﬂutna, äger
ager
den nästan
nastan koketta prydligheten hos ett troget besökt
besokt gravmonument.

idmgtill en teori om magin
”Om vi
Vi kan Visa
visa att det inom hela magins domän
doman härskar
harskar krafter
ktafter liknande

dem som verkar inom religionen, så
5a
kommer vi
Vi därmed
darmed att ha visat
Visat att magin
hat samma kollektiva
har
koliektiva karaktär
karaktar som reli-

gionen. Di
Då aterstar
återstår endast för
for oss
053 att
demonstrera hur dessa koliektiva
kollektiva krafe
kraf»

ter uppstått
uppstatt trots den isolering magikermagiken
na tycks befinna sig i. Vi kommer att stå
Sta
infor tanken att dessa individer endast
inför

tillagnat sig
tillägnat
Sig kollektiva kraften”
krafter.”
Esquisse dñme
d’zme
Marcel Mauss: Esqnisse
[a magie.
théorie génémle de la
théoríe
Originalets titel: ”Le couturier et sa griffe: contribution àa une
theorie de la magie”, Pierre Bourdieu i samarbete med Yvette Delthéorie
Del—
sIaut iActes de la rec/aerche
saut
recherche en sciences sociales,
societies, l,
L 1975, pp 7-36.
7—36.

Oversattning: Thomas Gerholm, Theresa Martinet, Mikael Palme
Oversättning:
och Johan Oberg. Ett diagram har på
p51 P. Bourdieus inrådan
inradan utelämutelam—
nats. Detta har också
ocksa nödvändiggjort
nodvandiggjort några
nagra smärre
smarre förändringar
forandringar av
texten.

