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Avhandling om Knäredsborna på gång

Nyfiken. Doktoranden Helena Larsson, Lunds universitet, hoppas kunna tillägna sig massor av kunskap om Knäred och dess invånare. Knäredsbon är ämnet för hennes kommande doktorsBild: Henrik Williamsson
avhandling.

Etnologen Helena ska luska
i Knäreds brokiga sanningar
Knäred. Under de närmaste åren tänker Helena Larsson ta reda på
allt hon kan om Knäredsborna och deras
hemort. Av kunskapen
ska det bli en doktorsavhandling om vad det
egentligen är att vara
just Knäredsbo.

Helena Larsson, 38, är etno
log på Lunds universitet.
Folklivsforskare, skulle man
kanske lite slarvigt kunna
säga.
När det nu blivit dags att
skriva sin avhandling har hon
vänt blicken mot Knäred och
dess invånare. Anledningen

är enligt henne själv ett slags
slump med eftertanke.
– Tidigare har jag under
sökt vardagen för invandrar
kvinnor i Rosengård. Men
förorten, staden och miljon
programmet är numera gan
ska genomforskade, säger
hon.
Hon ville tillbaka till etnolo

gins grunder och forska om
landsbygd. Uppvuxen i
Halmstad valde hon något
som låg nära hemorten men
ändå på sätt och vis en bit
ifrån. Några kopplingar till
Knäred har hon inte. Där
med slipper hon undan för
kunskaper som kan vara svå
ra att skaka av sig.
– Jag valde något som jag

inte har så mycket relation
till. Men man bär alltid på fö
reställningar och rentav för
domar. Dem måste man ut
mana, säger hon.
Att skriva en avhandling tar

tid. Hon har tre och ett halvt
år på sig att hitta Knäreds
bornas själ och hjärta. Hit
tills har hon läst på genom
lokaltidningarna och träffat
bevakningsgruppens Mats
Nilsson och Forskarringens
Rolf Åkesson.
– Man måste börja någon
stans. Jag ska försöka komma
vidare via de här ganska of
ficiella grupperingarna, säger
hon.
Helena Larsson vill veta
allt. Hon talar om sådant som

c

Jag valde något
som jag inte har så
mycket relationer till.
Men man bär alltid på
föreställningar och
rentav fördomar.
helena larsson

vilka platser som är viktiga,
vad historien betyder, hur
Knäredsbornas självbild ser
ut, hur man ser på dem ut
ifrån, invånare som engage
rar sig i samhällsbygget och
de som inte gör det.
Bland annat.
– Arbetet är i sin linda. Just
nu är det ganska yvigt. Man
får gå in brett och sedan låta

det smalna av. Som en tratt,
säger hon.
Grundidén är ändå att
kunna dra några slutsatser
om det stora utifrån det lil
la.
– Man tittar på ganska var
dagliga saker och frågar sig
vad det säger om oss och om
världen. Går man in i ett mik
rokosmos kanske det säger
något generellt också. Exem
pelvis om förutsättningarna
i landsbygden som helhet.
– Jag är också nyfiken på
sådant som hur man blir en
Knäredsbo. Man kan så klart
fysiskt flytta dit. Men vad
krävs för att man ska bli be
traktad som det?
Däremot tror hon inte att
hon ska hitta Sanningen med

stort S om Knäred och Knä
redsborna.
– Sanningen är brokig. Det
finns många sanningar. Och
det finns många sanningar
om Knäred. Jag vill komma
fram till nya perspektiv.
Vilka resultat det hela ska
få i slutändan vet hon inte.
– Vad ens forskning får för
betydelse är omöjligt att
säga. Om en avhandling får
genomslag beror mycket på
vad som händer i samhället
den dagen den läggs fram. Är
ämnet aktuellt då? Det kan
man aldrig veta på förhand.
Henrik
Williamsson
0430-792 14
henrik.williamsson
@hallandsposten.se
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