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Abstract 
The battle at Klågerup: Culture of history and the use of history in conjunction with Sweden’s 

last peasant uprising. 

During the early 1800’s the southern part of Sweden and its people was subjected to change in 

terms of agricultural management, also known as the great agricultural reform. This was only 

one of several aspects which affected the peasants towards a time of lesser status and rights. 

Eventually an unforeseen to some degree forced enlistment of 15. 000 peasants in southern 

Sweden became a decisive moment in Sweden’s history. In which the commoners revolted 

against the Swedish state at varying locations. However, one area in particular was affected by 

the peasants’ accumulated discontent. Namely a small village called Klågerup, which resulted 

in the Swedish government quelling the uprising in what can only be referred to as a blood bath. 

Approximately 23 peasants were killed in 1811 while the Swedish cavalry suffered no 

casualties according to records.  

The aim of this essay examines how people have used the memory of the Klågerup 

riots, in conjunction with two historical perspectives, which are culture of history and the use 

of history. The examination is done through the lens of a qualitative hermeneutic text analysis. 

The interest of examining the Klågerup riots in conjunction with the specific above-mentioned 

perspectives is based on an inspiration of Anders Dybelius’s thesis called “A sustainable 

memory? The use of history in relation to Georg Carl von Döbeln 1848 – 2009”. 

   The material used in this examination includes newspapers, a play, a novel, 

scientifically researched historical literature, one historical monument and one building of 

historical value. All of the used material for analysis is referred to as artefacts. The analysis 

through the help of Klas-Göran Karlssons and Ulf Zanders typology in regard to use of history, 

and Dybelius’s perspective of local-ideology show interesting results. The result indicates that 

multiple purposes for the use of history is applicable on a majority of the used artefacts. 

Furthermore, regarding the culture of history based on Dybelius’s rendering of Jörn Rüsens 

tripartite thematization in terms of culture of history, resulted in three artefacts being 

categorized into each of the three themes. In total nine artefacts were analyzed regarding both 

the use of history and culture of history. A didactic reflection upon the use of history, culture 

of history and history awareness is presented in the end of this paper regarding how one might 

implement the three into the classroom and role of teaching. 

Nyckelord: Klågerupskravallerna, historiekultur, historiebruk, artefakter, utskrivning, Skåne 

Keywords: The Klågerup riots, culture of history, use of history, artefacts, enlistment, Scania 
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1.  Inledning 
-’Jag skiter på alla borgare – numera 

finnes inga sådana utan alla äro lika!’1 

Dessa ord uttrycktes av Lars Andersson ur allmogen. Året är 1811, och den revolterande 

allmogen marscherar mot Torups slott för att ansluta sig till de som var på väg mot Klågerup. 2 

På vägen till Torup stötte man på borgare från Lund, dessa ansågs vara allmogens fiender på 

grund av den historiska klasskillnad som existerat under en längre period, Anderssons kamrater 

hade intentionen att slå ihjäl borgarna. Med Anderssons uttryck menade han på att klyftan 

mellan borgare och bönder var borta eftersom en lika behandling var allmogens mål, på grund 

av detta undkom borgarna från allmogens vrede vid detta tillfälle.  

Vid eftertanke hade mina släktingar kunnat uttrycka sig med Anderssons ord vid 

exempelvis högtider efter en och annan nubbe av Skåne Akvavit.3 Som uppvuxen i Klågerup 

har man fått höra om Klågerupskravallerna, tyvärr inte genom historieundervisning utan 

släktingar. Anledningen till att Klågerupskravallerna inte har nämnts i samband med 

undervisning är oklart men det kan bero på att händelsen inte ansetts vara tillräckligt viktig för 

att användas inom skolmiljö. Historien som återberättats när man var yngre handlade om bönder 

som blev slaktade på Klågerups slott i juni 1811 eftersom de fattiga behandlades sämre av de 

rika, vilket resulterade i att bönderna gjorde uppror, varpå militären skickades av kungen.  

Med dagens vetskap förändras förklaringen med flera olika aspekter att ha i åtanke. 

Exempelvis skulle den illa behandlingen av de fattiga sträckas till början av 1800-talet när 

enskiftesstadgan kom. Dessutom skulle man se att det var den regerande kronprinsen Karl XIV 

Johan som skickade bestämmelsen om att kväsa upproret till baron Johan Christopher Toll som 

sände Hampus Mörner och hans husarer mot Klågerup .  

Historien om Klågerupskravallerna vid 1811 har fått mer belysning regionalt i Skåne 

än rikstäckande men ur min uppfattning är händelsen en viktig del av Sveriges historia att 

utforska, eftersom Klågerupskravallerna senare ledde till en proposition om nationalbeväring 

bifölls vid 1812 som påverkade Sverige. 4 Exempelvis har det förekommit mer regionala 

tidningar som belyst Klågerupskravallerna än rikstäckande ett flertal gånger vid olika årtal. Det 

 
1 Rosborn, Sven, 1811: Bondeupproret i Skåne, Malmö, Malmö Museer, 1991, s. 32. 
2 Klågerup är ett litet samhälle som ligger cirka 15 kilometer öster om Malmö. 
Nationalencyklopedin, Klågerup, 2016, sida 
1. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/klågerup (hämtad 2019-10-22) 
3 Nubbe, även kallat snaps – Skåne Akvavit är en akvavit med smak av kummin, anis och fänkål som gärna 
används som snaps. 
4 Sandin, Bengt, Nationalencyklopedin, Klågerupskravallerna, [n.d.], sida 
1. http://www.ne.se.proxy.library.ju.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/klågerupskravallerna (hämtad 2019-09-
16) 
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finns ett intresse att fokusera denna uppsats på Klågerupskravallera i samband med 

historiekultur samt historiebruk som tagit inspiration från Anders Dybelius avhandling ”Ett 

hållbart minne?: Historiebruk kring Georg Carl von Döbeln 1848 – 2009”.5 Den större 

skillnaden är att Dybelius undersökte en historisk person i ett bredare tidsperspektiv, medan 

denna uppsats undersöker en historisk händelse under ett kortare tidsperspektiv i anknytning 

till historiekultur och historiebruk. 

1.1 Syfte & frågeställningar 

Denna uppsats syfte är att fokusera på hur man har återberättat händelsen av 

Klågerupskravallerna utifrån olika medel för att sedan fästa återberättelserna till lämpliga 

historiekulturer samt historiebruk. I denna process skall läsaren även få en djupare förståelse 

för det regionala händelseförloppet som tar avstamp i början av 1800-talet och leder mot sitt 

slut vid 1811. Utöver händelseförloppet innan och under Klågerupskravallerna kommer även 

effekterna av revolten att redogöras, detta kan anses vara viktigt då det som tidigare nämnt 

ledde till en förändring i rekryteringen för det militära inom Sverige. För att tydliggöra vilar 

uppsatsens huvudområde på hur återberättelserna av Klågerupskravallerna kan kopplas till 

olika historiekulturer och vilka historiebruk som kan ses i återberättelserna. För att undersöka 

dessa områden har följande frågeställningar valts att utgå från: 

• Hur har minnet av Klågerupskravallerna förmedlats i de nio olika artefakterna med 

hänsyn till utbildningskulturen, populärkulturen och minneskulturen?  

• Hur används minnet av Klågerupskravallerna i de nio olika artefakterna utifrån 

Karlssons & Zanders typologi av historiebruk respektive Dybelius lokal-ideologiska 

historiebruk?  

2. Metod och Källmaterial 
Källmaterialet för denna uppsats består av litteratur i olika former, däribland finner man en 

fiktiv roman, tre historiska faktaböcker och två tidningsartiklar. Utöver det nämnda materialet 

används även två lokala platser samt en teateruppsättning. Informationen gällande 

teateruppsättningen har mottagits genom korrespondens via e-post med upphovsmannen Lars 

Johansson. Detta skedde efter ett samtal med Johansson vari han tacksamt bidrog med att svara 

på mina frågor. Tillsammans utgör ovannämnda material nio olika artefakter som är kopplade 

till Klågerupskravallerna. Detta material har valts ut då det fanns ett intresse att undersöka hur 

man har använt sig av minnet gällande Klågerupskravallerna från 1970-talet fram till 2018. 

Valet av denna tidsperiod grundar sig i att en minnessten restes 1991för offren ur allmogen vid 

 
5 Dybelius, Anders, Ett hållbart minne?: Historiebruk kring Georg Carl von Döbeln 1848 – 2009, Göteborg, 
Göteborgs Universitet, 2012. 
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Klågerupskravallerna under 1811. Således ville jag undersöka material som sträcker sig cirka 

25 år innan samt 25 år efter att stenen restes. Dessa 25 år innan respektive efter att stenen restes 

grundar sig i intresset att undersöka cirka 50 år i koppling till stenen, eftersom denna plats var 

den första kopplingen till Klågerupskravallerna man stötte på som en tidigare yngre invånare i 

Klågerup. Minnesstenen utgör en av de två platserna för Klågerupskravallerna, den andra lokala 

platsen som kan tolkas att vara en minnesplats är Klågerups slott varpå Klågerupskravallerna 

skedde. Ytterligare behandlar de tre historiska faktaböckerna tillsammans tiden innan, under 

eller efter Klågerupskravallerna. Vidare benämns Klågerupskravallerna i två tidningsartiklar 

som kan anses vara från lokala tidningar, en från 1973 och den andra från 2018. Tidningen från 

1973 belyser radiosändning gällande Klågerupskravallerna medan tidningen från 2018 ville 

uppmärksamma om en minnesceremoni för offren ur allmogen gällande Klågerupskravallerna. 

Romanen och teateruppsättningen bemärker händelsen fiktivt med fakta som inspiration. 

Materialets syfte och innehållsliga information skall redogöras för vid ett senare skede i sektion 

2.2. Avsikten med denna uppsats är som tidigare nämnt att utreda vilka historiekulturer som 

återberättelserna kan ingå i, respektive vilka historiebruk som kan tillämpas på materialet 

utifrån enskilda tolkningar. 

Metoden som används för undersökningen är en kvalitativ textanalys, detta innebär att 

jag gör en djupgående läsning och tolkande analys av källmaterialet. Med detta nämnt kan 

analysens process bäst redgöras genom Dybelius ord: ”Oavsett material är tillvägagångssättet 

detsamma rakt igenom undersökningen”.6 Således skall den djupgående läsningen och den 

tolkande analysen ske utifrån Klas-Göran Karlssons och Ulf Zanders typologi över 

historiebruk. Utöver Karlssons och Zanders typologi kommer även Dybelius lokal-ideologiska 

historiebruk användas vid analysen. Gällande analysen av vilka historiekulturer som 

artefakterna kan tillhöra, skall Dybelius framställning av Jörn Rüsens tematisering av 

historiekulturen användas. Rüsens tematisering av historiekulturen är indelad i tre olika 

historiekulturer, det vill säga den kognitiva, estetiska samt den politiska. Dybelius använde sig 

av andra termer för att ha ett sorteringsverktyg som blev anpassat till hans avhandling. Detta 

innebär att den kognitiva blev utbildningskulturen, den estetiska ändrades till populärkulturen 

och slutligen användes termen minneskultur för den politiska indelningen.7 En utveckling av 

historiekulturerna och historiebruken kommer att redogöras för i sektionerna 2.4, 3.1 samt 3.2. 

 
6 Dybelius, s. 15. 
7 Dybelius, s. 9–10. 
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2.1 Kvalitativ textanalys 

Vad det innebär att göra en kvalitativ textanalys i denna undersökning skall utvecklas i detta 

avsnitt, i samband med det teoretiska ramverket som utvecklas vid ett senare skede. 

En kvalitativ textanalys innebär i grunden att en tolkning sker, denna tolkning ”baserar sig på 

vissa grundläggande antaganden eller förutsättningar” enligt Karin Widerberg.8 Dessutom 

syftar Widerberg på att dessa grundtagandena utgår ifrån de fyra följande punkterna: 

• Mening skapas, framträder och kan bara förstås i ett sammanhang eller en kontext. 

• I all tolkning och förståelse är delarna beroende av helheten och omvänt. 

• All förståelse förutsätter eller bygger på någon typ av förförståelse, det vill säga – den 

referensram, teori och liknande genom vilka vi betraktar ett fenomen. 

• Varje tolkning föregås av vissa förväntningar eller förutfattade meningar.9 

Hur denna uppsats förhåller sig till de fyra nämnda punkterna under analysprocessen redogörs 

för nedanför. 

Mening som skapas och framträder i kontexten tolkas utifrån författaren eller 

författarnas syfte samt hur de beskriver Klågerupskravallerna utifrån det utvalda källmaterialet 

(sektion 2.2). Det vill säga hur de har använt sig av minnet gällande Klågerupskravallerna. 

Vidare är de delar av tolkningen och förståelsen av källmaterialet i detta fall beroende av 

bakgrundsinformationen som behandlar händelseförloppet innan, under och efter 

Klågerupskravallerna. Vad beträffar förståelsen som förutsätter eller bygger på en typ av 

förförståelse kopplas till det teoretiska ramverket, vilket är linsen som själva tolkningen och 

förståelsen av källmaterialet utgår ifrån. Slutledningsvis sker tolkningen utifrån förväntningen 

att allt material kan associeras med minst ett av de angivna historiebruken inom det teoretiska 

ramverket, likaså sker denna förväntningen gällande historiekulturerna. Det kan tilläggas att 

källmaterialet kan anses kategoriseras in i fler än en historiekultur, detta är beroende av min 

tolkning som sker. Således skall materialet i slutändan endast kategoriseras in i en historiekultur 

och det vill säga den mest lämpade historiekulturen utifrån min tolkning. Däremot kan 

detsamma inte sägas gällande historiebruken. 

När man talar om en kvalitativ textanalys skall man enligt Andreas Fejes och Robert 

Thornberg följa minst en av tre olika dimensioner. Den första dimensionen grundar sig i att 

man analyserar exempelvis författaren till en text samt frågar sig om vilken meningen 

 
8 Widerberg, Karin, Kvalitativ forskning i praktiken, Studentlitteratur, Lund, 2002, s. 26; Fejes, Andreas & 
Thornberg, Robert, (red.), Handbok i kvalitativ analys, Stockholm, Författarna och Liber AB, 2012, s. 138. 
9 Widerberg, s. 26. 
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författaren ”själv tillskrivit en text”. 10Att undersöka i vilken mening författaren tillskrivit en 

text innebär att man har ett externalistiskt perspektiv. Med andra ord betyder detta att man 

”måste ha kunskap om vem författaren var och i vilken situation han skrev för att förstår vad 

han ville säga” enligt Anders Florén och Henrik Ågren.11 På grund av detta kan den första 

dimensionen anses användas för att undersöka i vilket syfte författaren producerade texten inom 

artefakten. Det vill säga att en del av författaren analyseras indirekt utifrån hens syfte.  

Den andra dimensionen fokuserar på att man undersöker själva textens form samt 

innehåll. Dessutom är det vanligt att man utgår ifrån textens ”språkliga, litterära och 

innehållsliga innebörder”. Detta innebär att en del av den andra dimensionen kan användas för 

att se hur författaren eller författarna har uttryckt sig eller mer specifikt beskrivit händelsen 

känd som Klågerupskravallerna. Däremot syftar Fejer och Thornberg mer på begrepp samt 

uttryck i en text som använts. På så sätt kan det debatteras om den andra dimensionen kan 

användas för att undersöka hur texten i de olika artefakterna faktiskt kan länkas till analysen 

gällande historiebruk och historiekulturerna. Samtidigt är det själva uttrycken i texten inom de 

olika artefakterna som kan vara nödvändiga för att urskilja hur man använt sig av minnet av 

Klågerupskravallerna.12 Detta innebär att man analyserar en text internalistiskt, vilket Floren 

och Ågren beskriver som följande: ”tolkningen [kan] göras på basis av vad författaren säger – 

texten i sig är tillräcklig kontext”.13 

Den tredje och sista dimensionen handlar om att tolka ”vilka innebörder som texten 

får i relation till ett sammanhang utanför själva texten”.14 Eftersom texterna i artefakterna tolkas 

utifrån syftet att undersöka hur minnet av Klågerupskravallerna har använts utifrån Karlsson 

och Zanders respektive Dybelius olika historiebruk, samt Dybelius framställning av 

historiekulturerna kan det anses att den tredje dimensionen blir relevant. På så sätt att 

sammanhanget utanför texten är själva indelningen av historiekulturerna och även de olika 

historiebruken. Det vill säga att tolkningen av texterna förflyttar sig utanför syftet att återberätta 

händelsen gällande Klågerupskravallerna. Slutligen kan det ses som att delar av de tre 

dimensionerna gällande en kvalitativ textanalys skall användas men inte i sin helhet, i samband 

med de fyra punkterna som kopplas analysmetoden. 

 
10 Fejes & Thornberg, (red.), s. 138. 
11 Floren, Anders & Ågren, Henrik, Historiska undersökningar: Grunder i historisk teori, metod och 
framställningssätt, 2: a uppl., Lund, Studentlitteratur, 2006, s. 52. 
12 Fejes & Thornberg, s. 138–139. 
13 Floren & Ågren, s. 52. 
14 Fejes & Thornberg, s. 138. 
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2.2 Källmaterial 

Det källmaterial som används i denna uppsats valdes ut baserat på den tidsperiod som skall 

undersökas, det vill säga cirka 25 år innan respektive efter att minnesstenen restes. Det fanns 

ett intresse i att undersöka hur man använt sig av minnet av Klågerupskravallerna i ett bredare 

omfång. På grund av detta valdes ett källmaterial som porträtterar Klågerupskravallerna i olika 

sammanhang, exempelvis tidningar, faktaböcker, teateruppsättningen, den fiktiva romanen 

samt de lokala platserna. 

Källmaterialet har tidigare benämnts (sektion 2) och det förekommer i olika 

uttrycksformer vari det förflutna av Klågerupskravallerna belyses, i samband med detta skall 

källmaterialet benämnas som artefakter. Detta innebär att hädanefter hänvisar uppsatsen till 

källmaterialet som artefakter. Som tidigare nämnt kan det förflutna uttryckas i olika former 

enligt både Peter Aronsson samt Levande Historia.15 Det vill säga litteratur, arkivdokument, 

byggnader, produkter, musik, minnesmärken, landskap, spel och dylikt. I denna undersökning 

finner man mer specifikt det förflutna av Klågerupskravallerna uttryckt i följande artefakter: 

tidningar, vetenskaplig och skönlitterär litteratur, en musikal, ett uttryckt minnesmärke samt en 

plats som kan tolkas vara ett minnesmärke. De olika artefakter som används skall redogöras 

nedanför i kronologisk ordning utifrån syftet att underlätta läsarens förståelse för analysen av 

artefakterna vid koppling till historiekulturerna respektive historiebruken, detta sker vid ett 

senare tillfälle (sektion 5).  

Klågerups slott är själva platsen som allmogen tog sig in på den 14 juni under 

Klågerupskravallerna men också platsen där upproret kvästes av Mörner och hans husarer 

dagen därpå, vilket resulterade i att cirka 23 personer stupade från allmogens sida (sektion 

5.1.3). Slottet sägs vara byggt runt 1100-talet, vid 1811 ägdes slottet av Nils Trolle.16 En stor 

förändring skedde för slottet vid 1858 då man även anlade en park i anslutning med platsen, 

samt ekonomibyggnader.17 Slottet ägs idag av en familj vid namn Silfverschiöld sedan 1964. 

Anledningen till varför bönderna tog sig in på slottet är otydligt, det är möjligt att man tänkt 

använda sig av Nils Trolle för att undgå lottning till förstärkningsmanskapet. Samtidigt är det 

möjligt att Klågerups slott bara var tänkt som en rastplats medan bönderna fyllde upp på de 

förnödenheter som fanns till hands, vilket är likt handlingarna i Torup dagen innan enligt 

 
15 Aronsson, Peter, Historiebruk: - att använda det förflutna, Lund, Studentlitteratur, 2004, s. 44–45; Levande 
Historia [hemsida] [n.d.], s. 1 https://www.levandehistoria.se/historia-som-mening-och-makt/historia-omkring-
oss, (hämtad 22 september 2019). 
16 Holst, Linda, Klågerups slott, 9 maj 2018, https://www.svedala.se/uppleva/turist-i-svedala-
kommun/sevardheter/slott/klagerups-slott/, (hämtad 8 augusti 2019). 
17 Holst, Klågerups slott, https://www.svedala.se/uppleva/turist-i-svedala-
kommun/sevardheter/slott/klagerups-slott/, (hämtad 8 augusti 2019). 

https://www.levandehistoria.se/historia-som-mening-och-makt/historia-omkring-oss
https://www.levandehistoria.se/historia-som-mening-och-makt/historia-omkring-oss
https://www.svedala.se/uppleva/turist-i-svedala-kommun/sevardheter/slott/klagerups-slott/
https://www.svedala.se/uppleva/turist-i-svedala-kommun/sevardheter/slott/klagerups-slott/
https://www.svedala.se/uppleva/turist-i-svedala-kommun/sevardheter/slott/klagerups-slott/
https://www.svedala.se/uppleva/turist-i-svedala-kommun/sevardheter/slott/klagerups-slott/
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Mörners rapport.18 Det kan tilläggas att under 1811 ansågs nutida Klågerups slott vara en 

herrgård, detta är viktigt att ha i åtanke då det är möjligt att man stöter på material som betecknar 

platsen som något annat än Klågerups slott. Som tidigare nämnt är detta platsen varpå upproret 

nådde sitt slut, på grund av detta anses platsen vara en viktig artefakt att undersöka i samband 

med historiekulturer och historiebruk. 

Vi möts vid Rynge av Tore Zetterholm är en fiktiv roman baserad på vissa fakta 

gällande bondeupproret utifrån prästen Petrus Timmelin liv som Zetterholm lyckats skapa en 

bild av med hjälp från kyrkoböcker, mantalslängder samt dokument ur arkiv. Vad gäller 

Zetterholms källmaterial för detta verk är oklart då det inte finns en källförteckning. Likväl får 

man endast reda på att han använt sig av brandskadade kyrkoböcker samt gulnade 

mantalslängder ur arkiv. Utöver detta sägs det vara arkiv som rör den svenska befolkningen 

under 1800-talet. Med detta sagt är det viktigt att se Vi möts vid Rynge som en fiktiv roman vari 

vissa fakta säkerligen överensstämmer med verkligheten, men eftersom det inte finns en 

källförteckning är det svårt att kontrollera Zetterholms källor. Därav bör verket inte ses som en 

historisk faktabok. Första upplagan av denna artefakt utgavs vid 1972. Tore Zetterholm fick ett 

pris av Svenska bokhandelsmedhjälpareföreningen (BMF) vid 1972. För att klargöra så innebär 

det att denna plakett ”tilldelas den svenska författare som med sin under det närmast föregående 

året utkomna bok skänkt den största behållningen och personliga tillfredsställelsen”. 19 Vid 

analysen i sektion 5.1 redogörs anknytningen mellan den sistnämnda citationen och 

Zetterholms verk. Denna artefakt valdes utifrån syftet att se hur man har använt sig av minnet 

av Klågerupskravallerna i former som skiljer sig från minnesmonument eller verk i 

utbildningssyfte såsom historiska faktaböcker.  

Året 1973 skrev Dagens Nyheter Stockholmsupplagan utifrån ett reportage från 

Malmös redaktion om en radiopjäs som skulle sändas året därpå, denna radiopjäs var inspirerad 

och baserad på Tore Zetterholms Vi möts vid Rynge. Zetterholm medverkade även som 

författare till denna radiopjäs. Denna artefakt var ämnad för allmänheten, i synnerhet för de i 

tätbefolkade områden vari människors intresse för teater hade väckts.20 Med andra ord ville 

man tillgodose befolkningen med teater utöver den fysiska aspekten. Pjäsen sändes i fyra avsnitt 

vid olika tillfällen i slutet av 1974. Avsikten med att inkludera denna artefakt är att se hur 

 
18 Rosborn, s. 29. 
19 Svenska Bokhandelsmedhjälpareföreningen, 2019, http://svbmf.se/din-bok-vart-val/, s. 1 (hämtad 23 maj 
2019). 
20 Radioteatern spelar in Zetterholms Ryngeroman, Dagens Nyheter Stockholmsupplagan (Malmö Redaktion), 
10 oktober 1973, https://tidningar.kb.se/8224221/1973-10-
10/edition/11171/part/1/page/18/?q=Ryngeroman%201973, (hämtad 8 april 2019). 

http://svbmf.se/din-bok-vart-val/
https://tidningar.kb.se/8224221/1973-10-10/edition/11171/part/1/page/18/?q=Ryngeroman%201973
https://tidningar.kb.se/8224221/1973-10-10/edition/11171/part/1/page/18/?q=Ryngeroman%201973
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tidningen beskrivit händelsen men även för att undersöka i vilket syfte man använt sig av 

Klågerups minne. Det kan tilläggas att radiostationens syfte i detta fall förmedlades genom 

reportaget, således anses tidningens syfte ha varit att vilja locka läsare som i sin tur kan ha ökat 

radiostationens antal lyssnare. 

Från bondeuppror till storstrejk är en samling historiska källtexter såsom ”kungliga 

förordningar, […] domstolsprotokoll till agitationsskrifter” som Jan af Geijerstam, Lars Frendel 

och Johan Söderberg använde sig av för att redogöra för olika händelser runt om i Sverige vari 

klasstrider kan urskönjas.21 Ett exempel av dessa källtexter är memoarer från Carl Christian 

Halling som var borgmästare i Malmö under sent 1800-tal. Just Hallings memoarer nämns 

eftersom två andra artefakter använt sig av samma källa. Halling var ett av flera vittnen i 

Malmöhus när fångarna efter upproret började skriva nådebrev i samband med att deras domar 

blivit bestämda.22  Dessutom har Geijerstam, Frendel och Söderberg använt sig av material 

såsom Rolf Karlboms avhandling Bakgrunden till 1809 års regeringsform.23 Från bondeuppror 

till storstrejk publicerades 1987 i syftet att redogöra för det ”svenska folkets kamp mot sina 

förtryckare”, författarna hoppades även på att boken skulle inspirera andra till att forska inom 

”det svenska folkets historia”.24 Dessutom fanns det en förhoppning att boken skulle användas 

som ”studiematerial i skolorna”.25 Geijerstam, Frendel och Söderberg valde att modernisera 

språket utifrån syftet att försöka öka läsbarheten i koppling till de texter som valts ut. De texter 

som i slutändan blev inkorporerade i boken stöds utifrån syftet att de ”skildrar viktiga historiska 

händelser [...] [som utgörs av] ekonomiska, politiska och ideologiska [strider]”.26 Det skall 

nämnas att denna artefakt är en fristående fortsättning på ett arbete som en grupp inom 

”[a]rkivet för folkets historia” inlett tidigare.27 Utifrån de olika ovannämnda syftena från 

författarna bör detta verk ses som en historisk faktabok, särskilt eftersom de har en tydlig 

källförteckning som underlättar en kontroll av källorna de använt. 

Minnesstenen i Klågerup restes 1991 av en förening kallad Baragillet för att hedra de 

23 offren ur allmogen som omkom under Klågerupskravallerna vid 1811 vilket kan ses på bild 

i sektion 5.1.3. Det är inte förrän på senare tid som man börjat ta vara på platsen kring 

minnesstenen. Exempelvis har man mer nyligen satt upp skyltar med information vid platsen 

 
21 Af Geijerstam, Jan, Frendel, Lars & Söderberg, Johan Från bondeuppror till storstrejk: Dokument om folkets 
kamp 1720 - 1920, Stockholm, Arkivet för folkets historia, Ordfronts förlag, Stockholm, 1987, s. 11–12. 
22 Rosborn, s. 44. 
23 Geijerstam, Frendel & Söderberg, s. 248. 
24 Geijerstam, Frendel & Söderberg, s. 11. 
25 Geijerstam, Frendel & Söderberg, s. 11. 
26 Geijerstam, Frendel & Söderberg, s. 11–12. 
27 Geijerstam, Frendel & Söderberg, s. 13. 
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som förklarar historien bakom monumentet, likaså har man skapat en väg som gör platsen mer 

åtkomlig. Platsen finner man i andra änden av Klågerup, det vill säga i motsatt ände till vart 

Klågerups slott ligger. Mer specifikt är denna plats kallad Döängen mellan de mindre 

samhällena Bara och Klågerup. Anledningen till att massgraven ligger så avsides kan bero på 

faktumet att de ur allmogen skulle inte få ”begravas i vigd jord.28 Denna artefakt anses vara 

viktig att använda då perioden som denna uppsats undersöker har året då stenen restes som 

utgångspunkt. Slutligen kan minnesstenen fungera som en symbol för lokalbefolkningen, det 

vill säga att man ser en symbolik med den orättvisa som skedde. Vidare kan denna plats även 

ses som en symbol för vad kan sägas vara en form av den skånska identiteten, vilket innebar att 

stå upp emot Stockholm. Det skall tilläggas att allmogen gjorde uppror mot kungen, staten och 

adelsmännen, vilka kan anses ha representerat vad Stockholm, det vill säga vad huvudstaden 

stod för. 

Skånes historia skrevs av Sten Skansjö vid 1997. Artefaktens syfte var att öka 

människors tillgång till ett samlat verk gällande Skånes historia då Skansjö ansåg att det fanns 

en brist på en sådan samling. Skansjö anger även att bokens publikationsår inte var en 

tillfällighet utan just 1997 förenades Kristianstads län samt Malmöhus län till Skåne län. 

Skansjö syftar på att denna reform ”bidragit till att sätta den skånska identiteten i fokus, och 

därmed har det tillkommit ytterligare ett skäl till att uppmärksamma Skånes mycket speciella 

historia i ett långtidsperspektiv”.29 Däribland finner man Klågerupskravallerna. För att 

säkerställa bokens manuskript tog Skansjö hjälp av olika personer, exempelvis nämns 

historikern Ulf Zander. Syftet med detta kan anses ha varit att öka artefaktens historiska 

träffsäkerhet utifrån den information som Skansjö angivit i bokens redogörelse. Skansjö har 

även likt Geijerstam, Frendel och Söderberg använt sig av dokument såsom Hallings memoarer. 

Skansjös verk behandlar Klågerupskravallerna i en kort redogörelse men likt Geijerstam, 

Frendel och Söderberg nämns de viktiga punkterna. Exempelvis lottningen på 15.000 man som 

skulle bidra till förstärkningsmanskapet, allmogens revolt och den slutliga striden vid 

Klågerups slott. 

Musikalen 1811 är skriven av Lars Johansson, som upptäckte händelsen känd som 

Klågerupskravallerna genom släktforskning i början av 2000-talet varpå huvudrollen är baserad 

på hans förfader. Lars Johansson angav svar på frågor genom korrespondens via e-post gällande 

musikalen. Dessa frågor och svar redogörs i sektion 5.1.3 samt i bilaga A. Johansson fick bland 

annat följande fråga: ”[f]anns det någon sida av Klågerups[kravallerna] som du ville belysa 

 
28 Rosborn s. 44 – 45. 
29 Skansjö, Sten, Skånes historia, Lund, Historiska media, 1997, s. 6 (förord). 
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särskilt? Han ville levandegöra karaktärerna ”med känslor som ilska, vrede, ömhet, kärlek – 

samt hur vi då värderade människoliv – levande som döda”. Musikalen sattes upp första gången 

år 2002, det vill säga 191 år efter händelsen känd som Klågerupskravallerna.30 Dessutom sattes 

musikalen upp vid sex andra tillfällen, den sjunde och sista gången var vid 2011, alltså 200 år 

efter att Klågerupskravallerna utspelade sig.31 Johansson fick även frågor som berörde vare sig 

det gjordes några intäkter, hur tillvägagångssättet såg ut för att skapa musikalen och vad syftet 

var med uppsättningen av musikalen. Frågorna till Johansson samt svaren han angav kan ses i 

avsnittet som rör bilagor, mer specifikt bilaga A (sektion 9). 

Skånes historia III är den tredje och sista delen ur serien Skånes historia som Gunnar 

Wetterberg skrivit, denna artefakt publicerades 2017. Wetterbergs syfte med bokserien 

framkommer inte tydligt, vare sig det var likt Skansjös första avsikt. Det vill säga att skapa en 

samling gällande Skånes historia eller ej är oklart. Däremot utvecklar Wetterberg informationen 

gällande tiden innan, under samt efter Klågerupskravallerna i sitt verk. Med andra ord skildrar 

denna artefakt Klågerupskravallerna i ett mer brett och längre tidsperspektiv än artefakten från 

Skansjö. Samtidigt behandlar ingetdera av verken endast Klågerupskravallerna, exempelvis 

behandlar Wetterbergs bokserie Skånes historia under cirka 14.000 år. Den tredje delen, det vill 

säga Skånes historia III belyser Skånes historia från början av 1700-talet fram till 2016. Vidare 

använder Wetterberg en uppsjö av olika former av dokument som återberättar delar gällande 

Skånes historia, dessa dokument har hittats genom litteratur, arkiv samt memoarer.32  Det skall 

tilläggas att Wetterberg har precis som Geijerstam, Frendel och Söderberg men även Sten 

Skansjö använt sig av memoarer från Halling, borgmästaren för Malmö under sent 1800-tal 

som tidigare nämnt. Således bör det inte skapa en förvånande effekt om liknande information 

blir presenterad vid ett senare skede, utan det skapar om inte annat en förväntan. 

2018 skrevs en artikel av Skånska Dagbladet. Artikeln handlar om en präst i Hyby som 

yrkade på att en årlig minnesceremoni borde hållas vid minnesstenen för offren från 1811.33 

Närmare bestämt var det prästen Malin Jonsson som ville starta denna tradition cirka 200 år 

efter Klågerupskravallerna. Jonsson hade för avsikt att låta människor känna ett band med den 

 
30 Hellström, Katrin, Döängen, 16 juni 2011, s. 1 https://svedala.lokaltidningen.se/nyheter/2011-06-16/-
Kransnedl%C3%A4ggning-p%C3%A5-D%C3%B6%C3%A4ngen-152763.html, (hämtad 22 oktober 2019). 
31 Sveamatea, arkiv, juni 2011, s. 3 http://www.sveamatea.se/arkiv/ (hämtad 22 oktober 2019). 
32 Exempel på verk som Wetterberg använt sig av: Magnus Olofsson, Det blir nödvändigt att göra rebellionskrig, 
2006; Sten Skansjö, Skånes historia, 1997; Martin Weibull, Bref och handlingar rörande bondeupploppet i Skåne 
1811: i Samlingar utgifna för De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening, 1876, i Wetterberg, 
Skånes historia III, s. 673 – 676. 
33 Hyby var och är fortfarande idag kyrkoförsamlingen för invånarna i Klågerup. 

https://svedala.lokaltidningen.se/nyheter/2011-06-16/-Kransnedl%C3%A4ggning-p%C3%A5-D%C3%B6%C3%A4ngen-152763.html
https://svedala.lokaltidningen.se/nyheter/2011-06-16/-Kransnedl%C3%A4ggning-p%C3%A5-D%C3%B6%C3%A4ngen-152763.html
http://www.sveamatea.se/arkiv/
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sorg som kan finnas kvar men även för att koppla händelsen till nutida konflikter.34 Med andra 

ord kan det anses att man ville komma ihåg händelsen samt offren ur allmogen under 

Klågerupskravallerna vid 1811. Att vilja komma ihåg Klågerupskravallerna samt människorna 

som deltog i upproret kan bero på lokalbefolkningens önskan om att påminna folk om offren ur 

allmogen som glömts bort. Detta eftersom man inte har belyst Klågerupskravallerna tillräckligt 

mycket eller rättvist i den mån som lokalbefolkningen anser vara nödvändigt. En sådan tanke 

kan även vara anledning till varför man har mer nyligen satt upp en informationsskylt samt gjort 

vägen mer åtkomlig i samband med minnesstenen. 

2.3 Inledande problematik & forskningsläge 

Till en början var avsikten med denna undersökning att utreda hur Klågerupskravallerna hade 

skildrats i svensk tidning. Den tidsperiod som var utgångspunkt startade vid 1811 och fram till 

2011. Det visade sig att en spridning fanns mellan olika tidningar både lokalt och rikstäckande. 

Det innebär att de gånger jag fann att Klågerupskravallerna hade nämnts var det en årtalsmässigt 

större spridning än väntat och det var sällan som de lokala tidningarna hade täckt händelsen 

nära inpå varandra. Med andra ord fanns det problematik gällande källmaterialet i samband med 

årtalen för när artiklarna utgavs. Med detta i åtanke fick jag formulera om syftet med uppsatsen, 

istället fann jag intresset med att undersöka hur man använt sig av minnet av 

Klågerupskravallerna i samband med historiekulturer samt historiebruk. 

Vad gäller uppsatsens nuvarande syfte stöttes det på annan problematik, däremot inget 

som bidrog till att det var omöjligt att fortsätta med undersökningen. Klågerupskravallerna har 

belysts ett flertal gånger i olika former såsom litteratur och tidningar. Däremot vad gäller 

forskningen i samband med historiebruk och historiekulturer finner man Klågerupskravallerna 

vara sällan belyst. Oroligheterna i Klågerup har benämnts akademiskt men endast som hastigast 

gällande den svenska modellen som kopplas till sociala konfrontationer och kollektivt våld. 

Mer specifikt benämns Klågerupskravallerna i den mån att händelsen, likt andra uppror inte fått 

tillräckligt med utrymme inom historievetenskaplig forskning. Exempel på andra uppror som 

bör ha belysts mer än vad som skett enligt Stefan Nyzell är Klubbekriget 1696 – 97, 

Frälsebonderörelsen i Halland 1772 och hungeroroligheterna 1855 samt 1867. 35 Dessa nämnda 

uppror är endast en del av ett flertal. Nyzell menar även på att händelser som den Tullbergska 

rörelsen under 1867 – 69, varpå en ”konflikt av [...] storskalig omfattning på landsbygden” 

 
34 Nielsen Negrén, Pernilla Massakerns offer hedras, 15 juni 2018, https://tidningar.kb.se/4112775/2018-06-
15/edition/147924/part/1/page/10/?q=Massakerns%20offer%20hedras, (hämtad 4 maj 2019). 
 
35 Nyzell, Stefan, Striden ägde rum i Malmö: Möllevångskravallerna 1926: en studie av politiskt våld i 
mellankrigstidens Sverige, Malmö, Malmö högskola, Holmberg, 2009, s. 366 – 368.  

https://tidningar.kb.se/4112775/2018-06-15/edition/147924/part/1/page/10/?q=Massakerns%20offer%20hedras
https://tidningar.kb.se/4112775/2018-06-15/edition/147924/part/1/page/10/?q=Massakerns%20offer%20hedras
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knappt påverkat intresset inom den ”historievetenskapliga forskningen”.36 Samtidigt hävdar 

Nyzell även att om man skulle åta sig uppdraget att ”systematiskt undersöka förekomsten av 

konfrontativt våld på den svenska landsbygden under 1800-talet”, skulle man antagligen inte 

hitta en större mängd av ”storskaliga” våldsamma företeelser som i Klågerup vid 1811.37 Detta 

kan förklara varför det inte finns mycket forskning gällande Klågerupskravallerna i samband 

med historiekulturer och historiebruk. Samtidigt kan det också vara ett resultat av att det inte 

funnits ett intresse i att undersöka Klågerupskravallerna i denna undersökning. Oavsett 

anledningen, anses det finnas en brist på forskning gällande historiebruk och historiekulturer i 

anslutning till Klågerupskravallerna. Detta innebär att denna uppsats har möjlighet till att bidra 

med en ny aspekt gällande historia i koppling till Klågerupskravallerna.  

2.4 Terminologi 

När man talar om historiemedvetande kan det kopplas till exempelvis historieundervisning på 

en gymnasial nivå. Utifrån ämnets syfte är undervisningens avsikt att ”eleverna breddar, 

fördjupar och utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna”. Vidare 

skall även eleverna få en möjlighet till att utveckla förståelse av hur en tolkning av det förflutna 

kan ha påverkat nutiden samt ens uppfattning gällande framtiden. 38 Med detta i åtanke kan 

historia ses som en fortgående process, varpå individer i historien har påverkats av historiska 

företeelser, och med en insikt om historien kan man förstå hur vi uppfattar nutiden samt den 

framtid som skall komma. Dessutom använder man begreppet historiemedvetande ”för att 

undersöka historiens betydelse för individen och dennes identitetsbildning” till skillnad från 

historiekulturen enligt Dybelius.39 

Historiekultur är det begrepp som används inom forskningen när man kopplar historien 

till dess ”samhälleliga roll och ställning i centrum”.40 Enligt Peter Aronsson finns det grupper 

med människor som strävar för att uttrycka kunskap men även för att dessa människor 

individuellt har ett behov av att ”känna sitt förflutna”. Med detta i åtanke syftar Aronsson på 

att begreppet historiekultur inte endast behöver kopplas till ett forskningsintresse. Utifrån 

Aronssons- respektive Dybelius beskrivning kan begreppet historiekultur tolkas som ett 

perspektiv som omfattas av det förflutna, vilket kan uttryckas i olika former såsom symboler, 

 
36 Nyzell, s. 367. 
37 Nyzell, s. 367. 
38 Skolverket [hemsida], 2011, (reviderad 2017), s. 1. 
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3Fsubje
ctCode%3DHIS%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3, (hämtad 23 juli 2019). 
39 Dybelius, s. 8.  
40 Dybelius, s. 8. 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DHIS%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DHIS%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DHIS%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
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minnen, litteratur, arkivdokument, byggnader, monument och produkter.41 Dessutom kan 

historiekulturen förekomma i andra sammanhang, exempelvis genom spel, musik, 

minnesmärken samt landskap.42 Gällande Klågerupskravallerna skall förekomsten av denna 

händelse i olika uttrycksformer benämnas som artefakter. Dessa artefakter nämndes tidigare i 

sektion 2.2. 

För att förstå hur begreppet historiebruk tillkom samt används behöver man blicka 

tillbaka till tiden då begreppen historiemedvetande och historiekultur var mer vanliga inom 

historiedidaktik för att utveckla undervisningen i historia. Den historiedidaktiska forskningen 

hade börjat under 1980-talet och det fokuserades på hur man på bästa sätt skulle kunna utveckla 

sättet att förmedla historia inom skolundervisningen. Historiedidaktiken grenade ut sedan ”till 

ett tvär- och flervetenskapligt fält”, vilket idag fungerar som en egen forskningsdisciplin.43 Vid 

ett senare skede utvecklades historiemedvetande och historiekultur utanför historiedidaktiken, 

vilket banade väg för ett nytt begrepp, nämligen historiebruk. Enligt Peter Aronsson är 

historiebruk ”de processer då delar av historiekulturen aktiveras för att forma bestämda 

meningsskapande och handlingsorienterade helheter”, med detta i åtanke kan man tolka 

begreppet historiebruk som ett sätt för människor att få en anknytning bakåt i tiden.44 Med 

denna anknytning menas det att man kan skapa en mening i sin dagliga tillvaro till en historisk 

händelse i samband med att en artefakt genom historiekulturen aktiveras. Historiebruk kan 

sorteras på olika sätt men i samband med de artefakter som återfinns i denna uppsats kan 

Karlssons och Zanders blandade typologi anses vara den mest lämpade respektive Dybelius 

lokal-ideologiska bruk. En redogörelse för historiebruken utvecklas i sektion 3.2 då 

historiebruken skall användas som ett sorteringsverktyg. Detta eftersom varje historiebruk 

innehåller aspekter som är viktiga att ha i åtanke vid analysen av artefakterna i denna 

undersökning. 

3. Teoretiskt Ramverk 
3.1 Historiekulturerna 

Det har tidigare nämnts att de tre olika historiekulturerna som används i denna uppsats är 

utbildningskulturen, populärkulturen samt minneskulturen. Det skall inte glömmas att dessa var 

en framställning av Anders Dybelius i avhandlingen Ett hållbart minne?. Som påvisat tidigare 

 
41 Aronsson, s. 44-45; Dybelius, s. 8. 
42 Levande Historia [hemsida] [n.d.], s. 1 https://www.levandehistoria.se/historia-som-mening-och-
makt/historia-omkring-oss, (hämtad 22 september 2019). 
43 Klas-Göran Karlsson, ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys” i Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), 
Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken, 2: a uppl., Lund, Studentlitteratur, 2009, s. 33–36. 
44 Aronsson, s. 17. 

https://www.levandehistoria.se/historia-som-mening-och-makt/historia-omkring-oss
https://www.levandehistoria.se/historia-som-mening-och-makt/historia-omkring-oss


18 
 

i sektion 2 framställde Dybelius de tre olika historiekulturerna utifrån Jörn Rüsens tredelade 

tematisering som bestod av den kognitiva, estetiska och politiska. Som tidigare nämnt, 

förändrades den kognitiva till utbildningskulturen, den estetiska ändrades till populärkulturen 

och slutligen användes termen minneskultur för den politiska indelningen.45  För att förstå hur 

kategoriseringen inför historiekulturerna skall fungera i samband med min tolkning av 

artefakterna, kommer de tre historiekulturerna redogöras för nedanför. Detta skall senare i sin 

tur leda till att artefakterna anknyts med historiebruken.  

3.1.1 Utbildningskultur 

De artefakter som producerats i samband med vetenskapliga studier som försökt att säkerställa 

en sanning delas in i utbildningskulturen.46 I denna studie innefattar det historiska faktaböcker 

i samband med Klågerupskravallerna. Rüsen betonar utbildningskulturen på följande sätt: ”Det 

handlar om principen om en innehållslig koherens som rör den historiska erfarenhetens 

tillförlitlighet och räckvidden av de normer som används för att tolka den”.47 Rüsens ord kan 

hållas i åtanke som grunden för Dybelius förklaring av indelningsprocessen gällande artefakter 

för utbildningskulturen då Rüsen även syftar på att ordet ’sanning’ kan likväl användas.48 

Dessutom beskriver Dybelius utbildningskulturen utifrån Rüsens tankar, vilket innebär att 

begreppet utbildningskultur ”syftar på […] att vetenskapliga studier och personer av facket, det 

vill säga historiker, har ett större ansvar att vägleda allmänheten”.49 Uttrycket att vägleda 

allmänheten kan anses sammanhänga med att den tidigare nämnda sanningen skall säkerställas. 

Det vill säga att noggrann efterforskning görs utifrån exempelvis arkiv i samband med källorna 

som används vid forskning. 

3.1.2 Populärkultur 

Inom populärkulturen sorteras de artefakter som är producerade med avsikt för att nå 

allmänheten och skall ”stimulera fantasin och förmedla känsloupplevelser”.50 Däremot de 

artefakter som producerats i samband med årsjubileum av händelsen kan även kategoriseras 

inom minneskulturen, då det är i samband med en minneshögtid. Gällande de artefakter som 

återberättar händelsen om Klågerupskravallerna i formen av tidningar avviker en aning från 

Dybelius ursprungliga utgångspunkt. Det vill säga eftersom Dybelius undersökte hur 

”artefakterna uppfattades och mottogs av recensenterna”, medan avsikten med denna 

 
45 Dybelius, s. 9–10. 
46 Dybelius, s. 10. 
47 Rüsen, Jörn, Berättande och förnuft: Historieteoretiska texter, Göteborg, Daidalos AB, 2004, s. 166. 
48 Rüsen, s. 166. 
49 Dybelius, s. 37. 
50 Dybelius, s. 10. 
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undersökning är att se vilka historiekulturer som artefakterna kan kopplas till.51 Detta skall som 

tidigare nämnt ske utifrån hur man har använt sig av minnet av Klågerupskravallerna och syftar 

därför inte till att ha recensenters mottagning av tidningarna i åtanke.  

3.1.3 Minneskultur 

Platser som har en anknytning till den historiska händelsen skall sorteras in i minneskulturen 

samt de artefakter som har en anknytning till Klågerupskravallerna genom exempelvis en 

minneshögtid. Rüsen förklarar att ”historisk erinran spelar en viktigt roll[, och][d]en historiska 

erinringen har en genuint politisk legitimerande funktion”. Detta eftersom det är mer vanligt att 

ett avsiktligt skapande av traditioner sker, vilket dagens moderna stater inte kan avstå från till 

fullo.52  

3.2 Historiebruken 

Som tidigare nämnt skall Karlssons och Zanders typologi för historiebruk samt Dybelius lokal-

ideologiska bruk användas vid textanalysen av de nio olika artefakterna. Det vill säga 

artefakterna som har använt sig av minnet av Klågerupskravallerna. För att underlätta 

förståelsen av hur man använder de olika historiebruken skall Karlssons och Zanders samt 

Dybelius lokal-ideologiska bruk presenteras nedanför. 

3.2.1 Vetenskapligt 

Det vetenskapliga historiebruket använder sig av två verksamheter, den första innebär att 

upptäcka medan den andra fungerar genom rekonstruktion. Karlsson menar att upptäcka i detta 

sammanhang betyder att söka samt källkritiskt granska nya historiska dokument. Detta görs för 

att man vill pröva ett dokuments äkthet, både genom att titta närmare på dokumentets ursprung 

samt hur sanningsenligt det är. Denna process är nödvändig för att man skall kunna värdera det 

historiska materialets ”användbarhet för en vetenskaplig rekonstruktion”.53 Denna 

rekonstruktion innebär att tyda det historiska materialet ”utifrån ett samtidshistoriskt 

sammanhang och en etablerad kunskaptradition”. Detta på grund av att när historien brukas 

vetenskapligt vill man förstå det som hänt genom en vetenskaplig kunskap som redan finns, 

både teoretiskt och empiriskt.54 Det vetenskapliga historiebruket används huvudsakligen inom 

forskarnas värld.55 I denna uppsats kan det vetenskapliga bruket användas för att undersöka om 

någon av de nio artefakterna beskriver och rekonstruerar händelsen känd som 

 
51 Dybelius, s. 10-11. 
52 Rüsen, s. 164-165. Erinran i detta sammanhang kan innebära ihågkomst eller påminnelse. 
53 Karlsson, Klas-Göran, Historia som vapen: Historiebruk och Sovjetunionens upplösning 1985 – 1995, 
Stockholm, Natur och Kultur, 1999, s. 58.  
54 Karlsson, s. 58. 
55 Dybelius, s. 12. 
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Klågerupskravallerna utifrån historiskt material som blivit granskat samt om materialet har 

tolkats utifrån ett samtidhistoriskt sammanhang. 

3.2.2 Existentiellt 

Det existentiella historiebruket ses som ett icke-vetenskapligt bruk, det innefattar människors 

behov av att minnas, vare sig det är en individuell person eller en grupp människor, detta 

används för att få en koppling till något historiskt utanför sin egen existens.56 Ett användande 

av det existentiella historiebruket kan förekomma utifrån en vilja att känna en tillhörighet  i en 

”större gemenskap och ett större sammanhang” då man kopplar tillbaka till en historisk 

händelse.57 Enligt Karlsson är det inte ovanligt att det existentiella historiebruket är väl 

utvecklat eller förekommer i ett samhälle som genomgått ”upprepade krigiska motsättningar” 

eller en dramatisk yttre förändring då människor har förlorat en koppling till sina rötter och 

ursprung.58 Att undersöka det existentiella historiebruket utifrån de nio artefakterna gällande 

Klågerupskravallerna kan vara intressant då händelsen inträffade på grund av krigiska 

motsättningar. Det bör däremot nämnas att det inte var upprepade krigiska motsättningar från 

allmogen i Klågerup men det var resultatet av upprepade krigiska motsättningar från platser 

runt om i Skåne som kulminerade i Klågerupskravallerna. 

3.2.3 Politiskt-pedagogiskt 

Det politiskt-pedagogiska bruket av historia är ett jämförande historiebruk varpå man försöker 

att simplifiera samt skapa ett oproblematiskt förhållande mellan dåtid och nutid. Vilket är olikt 

det vetenskapliga historiebruket då man lägger vikt på att betona skillnader från då och nu. 

Enligt Karlsson skulle betoningen på skillnader ”underminera” det pedagogisk-politiska bruket 

och vara ”svårt, för att inte säga omöjligt att förena ett vetenskapligt och ett pedagogisk-politiskt 

historiebruk”. Det innebär även att de som representerar dessa bruk blir oense eller hamnar i 

konflikt med varandra.59 Syftet med det politiskt-pedagogiska bruket är att skapa samt ställa 

politiska frågor som är lämpliga i samband med vår tid under diskussion, detta görs genom 

jämförelser med historiska händelser.60 

3.2.4 Kommersiellt 

Det kommersiella historiebruket benämns av Karlsson varpå samhällsgrupper har tilldelat ett 

värde för historia. Det kan innebära att man använder sig av historia vid skapandet av 

fiktionslitteratur eller filmer. Det kommersiella bruket kan även användas för att skapa en 

 
56 Dybelius, s. 12. 
57 Dybelius, s. 13. 
58 Karlsson, Historia som vapen, 1999, s. 59. 
59 Dybelius, s. 13; Klas-Göran Karlsson, Historiedidaktik: begrepp, teori och analys, i Karlsson, Klas-Göran & 
Zander, Ulf, Historien är nu: En introduktion till historiedidaktiken 2009, s. 66. 
60 Karlsson, Historiedidaktik: begrepp, teori och analys, i Karlsson & Zander, Historien är nu, 2009, s. 66. 
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försäljning av tidskrifter såsom Illustrerad vetenskaps olika tidningar, exempelvis en sådan med 

betoning på historia. Liknande kan det kommersiella historiebruket även sträcka sig till 

produkter där historia har använts för att ”bidra till att öka efterfrågan på exempelvis ost, potatis 

och whisky”.61 Däremot bör det sägas att målet inte behöver ha varit att utnyttja en historisk 

händelse för att inbringa en monetär vinst. Det innebär att en persons mål med att förmedla en 

historisk händelse eller fakta kan överskrida på de andra historiebruken, exempelvis det 

existentiella historiebruket men att ett kommersiellt historiebruk sker samtidigt.62 I koppling 

med Klågerupskravallerna kan det visa sig att det kommersiella historiebruket kan appliceras 

på somliga artefakter. 

3.2.5 Moraliskt 

Det moraliska bruket av historia har för ändamål att upptäcka och återupptäcka. Det handlar 

om att vilja framhäva aspekter återigen som tidigare glömts bort eller förtryckts. Karlsson 

menar på att somliga delar av historien ”restaureras eller rehabiliteras”.63 Rehabiliterings- och 

restaureringsarbetet initieras vanligtvis av intellektuella grupperingar och brukar även involvera 

”breda, missnöjda befolkningsgrupper”.64 Inom det moraliska bruket är det vanligt att ”en 

opersonlig och maktfullkomlig funktionell statsmakt” som uppvisar brist på respekt gentemot 

individer och gruppers berättigade behov.65 Enligt Dybelius innebär även det moraliska bruket 

att det finns ”oftast en underton av fostran där man ska upptäcka gångna tiders misstag och lära 

av dessa”.66 Karlsson argumenterar för att det moraliska bruket av historia kopplas otvivelaktigt 

med maktutövning samt upprördhet över hur det förstnämnda utförts, ”och i förlängningen 

fortsätter att bedrivas”.67 Ytterligare nämner Karlsson tvångssteriliseringen i Sverige som ett 

exempel på en händelse varpå moraliskt historiebruk kan urskiljas. 

3.2.6 Ideologiskt 

Det ideologiska historiebruket används vanligtvis av politiska aktörer, enligt Dybelius har det 

använts på det vi kallar folkhemmet som styrde innan socialdemokratin tog över vid 1932.68 

Dessutom är det även vanligt att intellektuella samt politiska elitgrupper är i fronten gällande 

användandet av det ideologiska historiebruket, vilket är likt det moraliska historiebruket.69 

 
61 Karlsson, Historiedidaktik, i Karlsson & Zander, Historien är nu, 2009, s. 67. 
62 Karlsson, Historiedidaktik, i Karlsson & Zander, Historien är nu, 2009, s. 68. 
63 Karlsson, Historia som vapen, 1999, s. 59. 
64 Karlsson, s. 59. 
65 Karlsson, s. 59. 
66 Dybelius, s. 13. 
67 Karlsson, Historiedidaktik, i Karlsson & Zander, Historien är nu, 2009, s. 62. 
68 Dybelius, s. 13. 
69 Karlsson, Historia som vapen, 1999, s. 59 – 60; Karlsson, Historiedidaktik, i Karlsson & Zander, Historien är nu, 
2009, s. 63. 
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Inom det ideologiska historiebruket är syftet att genom historia skapa ett relevant 

meningssammanhang, varpå en särskild maktposition skall legitimeras samt rationaliseras. 

Detta sker genom att ”lägga historien till rätta så att misstag och problem på vägen till makten 

tonas ned, görs banala eller försvinner”.70 Vidare syftar Karlsson på att det ideologiska 

historiebruket brukas genom att man refererar till historiska lagar samt objektiva 

nödvändigheter. 

3.2.7 Icke-bruk 

Karlsson nämner det sista historiebruket kallat icke-bruk av historia i samband med om det kan 

ses som ett historiebruk eller ej. Samtidigt påpekar Karlsson att det kan vara ett medvetet val 

att man inte inkluderar somliga eller hela delar av historiska händelser eller fakta. Detta kan ske 

när man vill ”bryta med det förgångna och framställa det egna samhället som kvalitativt nytt 

och>>utan historia>>”.71 Det skall nämnas att Karlsson och Zander benämner icke-bruk som 

en specialform av det ideologiska bruket då det brukas av samma grupper och med ett likadant 

syfte.72 

3.2.8 Lokal-ideologiskt 

Utöver typologin som Karlsson och Zander skapade finns även det lokal-ideologiska 

historiebruket som Dybelius skapade för att framhäva den lokalpatriotiska användningen av 

historia. Enligt Dybelius visar forskningen att man ofta sätter positiva egenskaper samt 

värderingar i ett ”avgränsat geografiskt område”.73 Vidare menar han att med detta bruk 

marknadsför man trakten och denna plats blir exklusiv samt identitetsskapande för människorna 

från trakten.74 

3.3 Författarens förväntningar 

Med ovannämnda historiekulturer och historiebruk i åtanke kan man slutligen forma en teori 

gällande vad som kan förväntas vara mer synligt eller applicerbart i samband med de tidigare 

presenterade artefakterna (sektion 2.2). Med tanke på att Klågerupskravallerna inte har belysts 

i en stor utsträckning, finns det en förväntan över att somliga historiebruk kan urskönjas mer 

tydligt än andra. Exempelvis det moraliska historiebruket då det innefattar att man vill framhäva 

historiska aspekter eller företeelser som glömts bort. Likväl skapas en förväntan på det lokal-

ideologiska-, existentiella- och politiskt-pedagogiska bruket. Samtidigt bör det inte förväntas 

att dessa historiebruk förekommer i en jämn grad eller att de är lika synbara i samtliga artefakter. 

 
70 Karlsson, Historiedidaktik, i Karlsson & Zander, Historien är nu, 2009, s. 63. 
71 Karlsson, Historia som vapen, 1999, s. 60. 
72 Karlsson, Historiedidaktik, i Karlsson & Zander, Historien är nu, 2009, s. 64. 
73 Dybelius, s. 13. 
74 Dybelius, s. 13. 
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Vad gäller historiekulturerna skall det nämnas att artefakterna kommer kunna kategoriseras in 

i möjligtvis alla tre, det vill säga utbildningskulturen, populärkulturen samt minneskulturen. 

Detta eftersom utifrån de artefakter som presenterats är det möjligt att se aspekter som passar 

in i de olika kulturerna. Med andra ord har varje enskild artefakt minst en aspekt som gör den 

lämplig att kategoriseras in i en av de tre nämnda kulturerna. Exempel på sådana aspekter är en 

vilja att minnas, att redogöra eller presentera i utbildningssyfte men även att väcka människors 

känslor samt stimulera deras kreativa intressen. 

4. Bakgrund 
Inom denna sektion skall händelseförloppet för Klågerupskravallerna redogöras för, detta 

innebär att händelser som kan anknytas till tiden innan, under och efter Klågerupskravallerna 

förekommer. Exempelvis nämns den stora jordbruksreformen som påverkade bönderna, de 

oroligheter som ledde till ett missnöje inför framtida utskrivningar, själva händelsen känd som 

Klågerupskravallerna och slutligen vilka konsekvenser samt effekter som upproret hade. 

4.1 Enskiftesstadgan 

Vid början av 1800-talet ville man försöka förbättra de jordar som brukades i Skåne då de hade 

blivit vanskötta, på så sätt användes inte jorden till sin fulla potential. Det bör tilläggas att Skåne 

egentligen var en rik del av landet men på grund av den dåliga skötseln av jorden kom enskiftet 

1803. Detta enskifte var ett försök till att försöka ordna upp hur man arbetade inom jordbruket. 

Under denna tid var bondgårdarna samlade i klungor vilket även kallades för bygator, dessa 

bygator innebar att de olika jordbitarna var sammanvävda och bönderna fick arbeta tätt inpå 

varandra. Detta skapade även en stark samvaro hos bönderna. Denna samvaro förändrades på 

grund av enskiftet som även kan kallas jordbruksreformen som förändrade hela Sveriges 

jordbruk. Det är möjligt att dalarna inte påverkades av denna stadga, detta skall förbli osagt i 

denna undersökning. Det hade blivit bestämt att om en person inom den täta gemenskapen ville 

ha enskifte så skulle alla genomgå jordbruksreformen. Förändringen blev stor och vid 1804 

hade så många som 200 gårdar brutit sig loss och gått med i enskiftet. Reformen var en positiv 

förändring för jordbruket i Skåne och i sin tur själva landet, däremot övergick de tidigare nära 

bönderna till ett tankesätt som gynnade dem själva enskilt. Detta innebar att man ville ha den 

mest bördiga jorden för egen räkning.75 

4.2 Neutralitetspakten  

Efter den större förändringen inom jordbruket samt nyheter om Frankrike som genomgått en 

revolution fanns det ett tryck mellan de olika samhällsklasserna i Malmö. Redan vid 1799 hade 

Malmö genomgått brödupproret som instigerades av de som kunde kallas fattiga på denna tid. 

 
75 Rosborn, s. 5 – 6. 
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Gustav IV Adolf valde två år senare (1801) att förminska arbetsuppgifterna samt rättigheterna 

hos de två landshövdingarna inom Skåne och ersatte dem med baron Johan Christopher Toll. 

Vidare benämns Toll av Rosborn som en sorts vicekung för Skåne. Samma år slöt Sverige och 

Danmark en neutralitetspakt, detta skedde eftersom England ville använda sig av de nordiska 

vattnen. Samtidigt ville inte Sverige och Danmark att varken de engelska eller franska styrkorna 

skulle få tillgång till vattnet så nära skandinaviskt fastland. Utöver Sverige och Danmark ingick 

även Ryssland och Preussen i ett liknande neutralitetsfördrag med de två förstnämnda länderna. 

Engelsmännen öppnade med en attack mot Köpenhamn under våren vid 1801, olyckligtvis för 

Köpenhamn kunde varken Sverige eller Ryssland komma till undsättning på grund av sämre 

väderförhållanden. På grund av detta gick neutralitetspakten med Danmark i stöpet och strax 

därefter även med Ryssland. Dessutom var Frankrike mer omtyckt av Danmark efter denna 

attack, vilket endast kunde resultera i att man anslöt sig till Napoleon. Rosborn nämner att denna 

utveckling kan förklara varför statsmakten i Sverige var så ivrig med att genomföra enskiftet i 

sydvästra Skåne vid 1803. Rosborn menar på att gemenskapen som fanns genom det äldre 

jordbrukssystemet oroligt nära gränsen till Danmark var en fara för statsmakten.76 

Vid attacken mot Köpenhamn var Skåne satt i skräck, denna skräck förnyades vid 1807 

när Köpenhamn ännu en gång blev belägrade av engelsmännen. Året därpå valde man i Sverige 

att rekrytera cirka 30 000 soldater, detta var strax efter att Napoleon förklarat krig mot Sverige. 

Samtidigt skulle svenska Finland bli invaderat av ryska styrkor. Ett större problem som uppstod 

vid rekryteringen var att man inte hade resurser för allt manskap, detta innebar att kläder och 

vapen skulle man själv bistå med. Vidare, på order av Gustav IV Adolf skulle män i 18 – 25 års 

ålder som var vapenföra ingå i ett nyinrättat lantvärn. Däremot var detta inte nödvändigt för 

studenter eller de bönder som ägde egen mark. Konsekvensen av det nya lantvärnet var att ”det 

i stor utsträckning var småfolket som skrevs ut till soldater”.77 Det utskrivna manskapet fick 

vistas i miljöer med odugliga förhållanden, detta ledde till att de blev lidande av rödsot. I 

Kristianstad miste cirka 500 – 600 män livet ”i svåra magplågor”.78 På grund av dessa sämre 

förhållandena skapades det en dålig stämning hos manskapet gentemot framtida utskrivningar.  

Vid 1809 hade Finland officiellt förlorats till Ryssland, kungen blev avsatt och ersattes av 

prinsen Carl (Carl XIII). En kronprins vid namn Christian August adopterades in men dog strax 

efter. Här tar den nya kronprinsen avstamp, nämligen Carl XIV Johan (Jean Bernadotte / Jean 

Baptiste). Vid början av 1811 hade Carl XIII samt riksdagen bestämt att en ny rotering skulle 

 
76 Rosborn, s. 8 – 12. 
77 Wetterberg, Gunnar, Skånes historia III: 1720 – 2017, Stockholm, Albert Bonniers Förlag, 2017, s. 127.  
78 Wetterberg, s. 127. 
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skrivas ut. Kungen ville använda sig av de som var egendomslösa vilket fortsatte att skapa en 

orolighet hos befolkningen, konsekvensen blev att jordägarna skulle få stå för denna del av 

manskapet ännu en gång. Samtidigt, precis som roteringen i samband med attacken mot svenska 

Finland, behövde de bönder som ägde egen mark, studenter samt ämbetsmän inte känna oro 

över den nya utskrivningen. 79  Efter det större nederlaget mot Ryssland var den militära samt 

civila befolkningen nedbruten och orolig. Samtidigt beslutades det att jordägarna fick stå för en 

roteringsskatt eftersom jordarna i Skåne var inte roterade.80 Under våren insjuknade kungen 

och överlät styret åt kronprinsen, strax därefter fick Carl XIV Johan nyheter om att Köpenhamn 

skulle bli attackerat en tredje gång. Eftersom detta skulle innebära fler engelska krigsskepp i 

nordiska vatten var kronprinsen orolig. I samband med dessa nyheter utgick kronprinsen med 

ännu en order om förstärkningsmanskap innan den insjuknade kungens förra roteringen hade 

blivit satt i verket.81 Denna gång skulle cirka 15.000 man skrivas ut eftersom kungen (i detta 

fall den då regerande kronprinsen) hade rätt till att begära ut mer förstärkningar från Sveriges 

befolkning om det fanns hot för ett anfall.  

4.3 Från lottning till uppror  

När den officiella bestämmelsen gällande förstärkningsmanskap utfärdades i april 1811 började 

bönderna protestera, detta då bönderna ansåg att adeln skulle vara först med att ingå i 

förstärkningsmanskapet som krävdes.82 Den officiella bestämmelsen i april ledde till Malmö 

varpå det skulle bestämmas hur rekryteringen till förstärkningsmanskapet skulle ske, mer 

specifikt skedde det i slutet av maj 1811. Det beslutades att soldater skulle rekryteras genom 

lottning, detta innebar att man kunde antingen själv gå med i förstärkningsmanskaper eller låta 

någon annan ta sin plats (lega karl). Vid en sockenstämma gällande lottningen i Hyby hade man 

yttrat sig på följande sätt: ”Wi underkaste oss aldrig någon lottning och ingen af oss går ut förr, 

än adelsmännen hafva uppsatt sina rotekarlar, hvilka först böra utgå, och om det behöfves så gå 

vi alla”.83 

Det hölls möten i Ystad den 4 juni och i Helsingborg den 10 juni, vid båda tillfällen 

samlades större grupper ifrån allmogen utanför städerna. Syftet var för dem att få yttra sig inför 

landshövdingen gällande deras missnöje samt kravet att adeln skulle ingå i 

förstärkningsmanskapet först, likväl krävde även allmogen att den före detta roteringen skulle 

 
79 Wetterberg, s. 127 – 128. 
80 Rosborn, s. 12. 
81 Carl XIV Johans extraroteringen kallades för förstärkningsmanskap, bör ej förväxlas med Carl XIII 
extrarotering. 
82 Geijerstam, Frendel & Söderberg, s. 89. 
83 Rosborn, s. 20. 
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slutföras innan en ny påbörjades. Däremot valdes det att man kallade på husarer (husarer ingick 

i förband som kavalleri84) för att skingra dessa folksamlingar istället för att bemöta dem. Enligt 

Geijerstam, Frendel och Söderberg (utifrån minnen av Carl Christian Halling) förekom det våld 

från husarernas sida utan att allmogen gjort anspråk på en sådan handling.85 

Efter stridigheterna i Ystad och Helsingborg var det som kom att kallas 

Klågerupskravallerna inte långt ifrån. Den 13 samt 14 juni fick länsresidenset rapporter om 

allmogen som börjat röra sig omkring olika trakter. Rapporterna angav att antalet ur allmogen 

hade vuxit sig till ett tusental i manskap. Det flertal av trakter som berördes av allmogens 

protester var bland annat Simontorp, Ryssgård, Svaneholm, Näsbyholm, Brodda, Torup, 

Heckeberga, Hyby och slutligen Klågerup. Det skall nämnas att bönderna använde sig av de 

verktyg som fanns till hands som substitut till vapen. Däribland användes spadar, yxor, liar och 

ett fåtal bössor.86 Under tidig morgon den 15 juni befann sig Mörner och hans skvadron utanför 

Klågerups slott och försökte få bönderna att ge upp, Mörners husarer bemöttes av motstånd 

både verbalt och genom gester.87 Geijerstam, Frendel och Söderberg nämner att två kanonskott 

avfyrades, detta efter att ett flertal uppmaningar till kapitulation inte givit något resultat. 

Kanonskotten användes för att ta sig igenom den stängda porten till gården, detta verkade endast 

få allmogen på insidan mer uppjagade. Slutligen tvingade infanteriet sig in för att kväsa 

upproret, allmogen flydde åt flera olika håll. Enligt Geijerstam, Frendel och Söderberg hade 

manspillan och blodsutgjutelse kunnat undvikas om det funnits en ”civilmyndighet” på plats.88 

Det skall nämnas att Geijerstam, Frendel och Söderberg även påpekar att man ville skingra 

folkmassorna. ”Detta var vunnet [...] [m]en istället för att stanna, fortsatte militären sin lätt 

vunna seger genom att förfölja de flyende [...] och med blanka vapen mörda och såra”.89  

4.4 Nationalbeväring 

Konsekvenserna för de ur allmogen innebar en skyndsam registrering till Bernadottes 

förstärkningsmanskap, det slutade med att halva Malmöhus län registrerades vilket bestod av 

cirka 829 man.90 Utöver den extra tillkomsten av manskap utgick även Toll med en order om 

att alla ”husbönder skulle hålla inne årslönen för de drängar som varit inblandade i upploppen”. 

Detta innebär även att de husbönder som fortsatte att betala ut lönen själva skulle få hållas 

 
84Jens Ramhöj, Livregementets husarer, Försvarsmakten, 2010, 
https://web.archive.org/web/20100827073346/http://www.forsvarsmakten.se/k3/Om-forbandet/Historik/, 
(hämtad 30 juli 2019). 
85 Geijerstam, Frendel & Söderberg, s. 91. 
86 Geijerstam, Frendel & Söderberg, s. 91. 
87 Rosborn, s. 36 – 37. 
88 Geijerstam, Frendel & Söderberg, s. 92. 
89 Geijerstam, Frendel & Söderberg, s. 92; Wetterberg, s. 131. 
90 Wetterberg, s. 132. 

https://web.archive.org/web/20100827073346/http:/www.forsvarsmakten.se/k3/Om-forbandet/Historik/
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ansvariga, eftersom pengarna skulle användas i syftet att återställa den ordning man en gång 

tidigare haft inom staten. Däremot skulle denna årslön för varje enskild dräng endast användas 

i nämnt syfte om en dräng blev dömd.91 Det kan anses att Klågerupskravallerna och liknande 

revolter runt om i landet fick staten att ’öppna upp ögonen’ eftersom vid 1812 skapades det en 

proposition gällande försvarsfrågan. Denna proposition bifölls i oktober vid 1812 i oktober, det 

innebar att man ville inrätta en nationalbeväring.92 Det vill säga en allmän värnplikt för alla 

män mellan åren 20 – 25 som en bieffekt efter att cirka 23 människor ur allmogen dog vid 

1811.93  

5. Analys & Resultat 
Inom denna sektion skall analysen av artefakterna i samband med historiekulturerna samt 

historiebruken presenteras. För varje artefakt kommer först anknytningen eller kategoriseringen 

till en historiekultur att presenteras, därefter kopplas artefakten till de olika historiebruken som 

är mest lämpliga. Detta innebär att varje artefakt analyseras helt och hållet innan nästa redogörs. 

Artefakterna analyseras utifrån historiekulturerna som de blir kategoriserade till, vilket innebär 

att den kronologiska ordningen som fastställdes tidigare (sektion 2.2) inte gäller hädanefter. 

Detta görs i syftet att underlätta läsningen av analysen samt resultaten eftersom det kan skapa 

en förvirring om man följer den kronologiska ordning som skapades utifrån artefakternas årtal 

gällande publikation. Detta syftar på att artefakterna kan tillhöra olika historiekulturer och 

därmed skapar den kronologiska ordningen en risk för förvirring i samband med att den 

kronologiska ordningen inte nödvändigtvis följer samma ordning som alla artefakter inom en 

historiekultur. Exempelvis är det möjligt att Klågerups slott faller inom minneskulturen medan 

Wetterbergs Skånes historia passar in i utbildningskulturen. 

5.1 Minnet av Klågerupskravallerna ur de olika artefakterna i samband med 

historiekulturerna och historiebruken 

Nedanför redogörs de olika kulturerna som artefakterna blivit tilldelade samt de historiebruk 

som är lämpliga att applicera. Artefakterna presenteras enskilt i samband med den historiekultur 

som passar utifrån artefaktens syfte samt författarens tillvägagångssätt gällande källforskning. 

I samband med att en artefakt tilldelas en historiekultur skall artefakten därefter även analyseras 

för att undersöka vilken eller vilka historiebruk som kan appliceras. Detta sker utifrån 

 
91 Wetterberg, s. 132. 
92 Sandin, Nationalencyklopedin, Klågerupskravallerna, [n.d.], s. 1  https://www-ne-
se.proxy.library.ju.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kl%C3%A5gerupskravallerna (hämtad 16 
september 2019). 
93 Nationalencyklopedin, Örebro riksdagar, [n.d.], s. 1  https://www-ne-
se.proxy.library.ju.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/%C3%B6rebro-riksdagar (hämtad 5 oktober 
2019). 

https://www-ne-se.proxy.library.ju.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kl%C3%A5gerupskravallerna
https://www-ne-se.proxy.library.ju.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kl%C3%A5gerupskravallerna
https://www-ne-se.proxy.library.ju.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/%C3%B6rebro-riksdagar
https://www-ne-se.proxy.library.ju.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/%C3%B6rebro-riksdagar
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artefaktens innehåll samt författarens syfte, det vill säga att verket analyseras både 

externalistiskt samt internalistiskt (sektion 2.1). Det kan tilläggas att det förekommer mer av 

den externalistiska analysen än den internalistiska. 

5.1.1 Utbildningskulturen 

Inom utbildningskulturen i samband med undersökningen presenteras tre artefakter vari det 

förekommer källförteckningar som är baserade på arkivforskningar för att redogöra vad som 

skedde i anknytning med Klågerupskravallerna. 

Från bondeuppror till storstrejk - är som tidigare nämnt (sektion 2.2) en samling 

historiska källtexter skriven av Jan af Geijerstam, Lars Frendel och Johan Söderberg. Som 

tidigare nämnt består dessa källtexter av kungliga förordningar, domstolsprotokoll samt 

agitationsskrifter som författarna har hittat genom olika sorters arkiv. Med hjälp av dessa 

dokument skapade Geijerstam, Frendel och Söderberg samlingen vid 1987 med ett syfte att 

presentera det svenska folkets kamp mot sina förtryckare som tidigare påvisat (sektion 2.2). 

Utöver detta fanns det även en förhoppning om att verket skulle användas i skolans värld samt 

att människor skulle bli inspirerade till att fortsätta forska inom det svenska folkets historia.94 

Denna artefakt anknyts till utbildningskulturen då författarnas tillvägagångssätt för att skapa 

samlingen av historiska skeenden överensstämmer med aspekter ur utbildningskulturen. Det 

vill säga att verket har producerats i samband med vetenskapliga studier som försökt att 

säkerställa en sanning.95 Däribland har Geijerstam, Frendel och Söderberg ”gjort 

arkivforskning i samband med” Klågerupskravallerna.96 

Denna artefakt kan anknytas med det vetenskapliga historiebruket då författarna har 

använt sig av historiska källtexter och ett av författarnas syften har varit att ”visa upproren så 

som de återfinns i de historiska skriftliga källorna”.97 Däremot återanvänds tidigare fakta och 

någon ny information delges inte, vilket Karlsson framhäver vara en av aspekterna för det 

vetenskapliga historiebruket.98 Författarna har återgett händelserna med ett moderniserat språk 

för att underlätta läsningen, deras förhoppning var även som tidigare påtalat (sektion 2.2) att 

boken skulle ”stimulera andra att forska i det svenska folkets historia” samt att den skulle kunna 

användas som studiematerial i skolor.99 Med detta sagt påvisas en vilja att restaurera de 

historiska texterna för nutida läsning och således kan artefakten även kategoriseras in i det 

 
94 Geijerstam, Frendel & Söderberg, s. 11–12. 
95 Dybelius, s. 10 
96 Dybelius, s. 10. 
97 Geijerstam, Frendel & Söderberg, s. 11. 
98 Karlsson, Historiedidaktik, i Karlsson & Zander, Historien är nu, 2009, s. 64. 
99 Geijerstam, Frendel & Söderberg, s. 11. 
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moraliska bruket då man restaurerar delar av historien som blivit förtryckt eller glömts bort, 

oavsett om detta skett avsiktligt eller ej.100 

Utöver restaureringen av denna historiska händelse kan artefakten kategoriseras till det 

moraliska historiebruket då Klågerupskravallerna uppvisar en tolkad upprördhet över den 

maktutövning som skett samt över hur den skedde, vilket kan väcka upprörda känslor hos 

befolkningen än idag. Som tidigare nämnt inom det teoretiska ramverket innebär det moraliska 

historiebruket att breda missnöjda befolkningsgrupper är involverade i restaureringen, 

vanligtvis finns initiativet även hos intellektuella grupperingar.101 I samband med dessa 

intellektuella grupperingar är det möjligt att se Geijerstam, Frendel och Söderberg som en 

intellektuell grupp som ville restaurera informationen gällande Klågerupskravallerna. Särskilt 

eftersom Geijerstam, Frendel och Söderberg ’endast’ fortsatte arbetet som gruppen inom arkivet 

för folkets historia tidigare inlett, vilket påpekades i sektion 2.2. För att återgå till 

befolkningsgrupper, behöver det inte nödvändigtvis vara folk som har en anknytning till 

Klågerup. Utöver de intelligenta eller missnöjda grupperna innefattar det moraliska 

historiebruket även enligt Dybelius att man vill upptäcka misstagen som skett och lära av dessa.  

Vidare påpekar Dybelius precis som Karlsson att syftet med det moraliska historiebruket ”är att 

återupptäcka förtryckta gruppers förflutna i samhället [på nytt]”.102 Det kan anses att bönderna 

under 1800-talet i detta fall inte var förtryckta, men samtidigt skedde upproret i samband med 

att adeln behandlades med mer värde i formen av att undgå utlottningen till Bernadottes 

förstärkningsmanskap. Det vill säga att de ur allmogen skulle bidra med egen kropp eller 

drängar till roteringen innan adeln.103 

Skånes historia - av Sten Skansjö skrevs vid 1997 och som tidigare nämnt ville Skansjö 

uppmärksamma Skånes historia då Kristianstad län samt Malmöhus län kombinerades till 

Skåne län samma år, vilket ansågs bidra till att bringa in den skånska identiteten i fokus.104 

Dessutom ansåg Skansjö att ”många inbyggare i Skåne har saknat sin egen regions historia i en 

samlad framställning i behändigt format” och med detta ville han motverka en sådan brist. Det 

kan sägas att det fanns en vilja till att utvidga människors historiska kunskap eftersom Skansjö 

även ansåg att ett ökat intresse för regioners historia hade allmänt börjat framträda.105 

106Undersökningsprocessen Skansjö använde sig av är lik den Geijerstam, Frendel och 

 
100 Karlsson, Historia som vapen, 1999, s. 59. 
101 Karlsson, s. 59. 
102 Dybelius, s. 13; Karlsson, s. 59. 
103 Rosborn, s. 14 – 16; Skansjö, s. 209. 
104 Skansjö, s. 6 (förord); Inbyggare syftar till invånarna eller de boende i Skåne. 
105 Skansjö, s. 6 (förord). 
106 Skansjö, s. 6 (förord). 
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Söderberg använde. Det vill säga att han använde sig av redan äkthetsbaserade dokument ur 

arkiv såsom memoarer ur arkiv och annan litteratur. Utöver det liknande tillvägagångssättet för 

Geijerstams, Frendels och Söderbergs verk valde Skansjö även att ta hjälp från Ulf Zander och 

andra akademiker för att säkerställa informationens träffsäkerhet. På grund av dessa aspekter 

blir artefakten kopplad till Skansjö kategoriserad till utbildningskulturen. Detta grundas i att 

Skansjö med hjälp av exempelvis Ulf Zander ville säkerställa eller fastslå sanningen vilket är i 

linje med Dybelius samt Rüsens förklaring av kriterierna för utbildningskulturen, med andra 

ord att säkerställa en sanning (sektion 3.1.1). 

Syftet med Skånes historia - var som tidigare påvisat (sektion 2.2.) att skapa en samling 

av Skånes historia då det enligt Skansjö var brist på en sådan samling av regionens historia. I 

helhet har artefakten ett sammanhang med ett existentiellt historiebruk men även det lokal-

ideologiska bruket. Detta på grund av att det existentiella bruket är användbart när man vill 

knyta an med någonting bakåt i tiden. Vidare är det möjligt att det lokal-ideologiska bruket kan 

appliceras till denna artefakt då en aspekt ur detta bruk är att platsen ses som unik samt 

identitetsskapande för platsens befolkning enligt Dybelius.107 Däremot, eftersom syftet var att 

se på historiebruken i samband med Skansjös användning av Klågerupskravallernas minne och 

inte Skånes historia överlag anses artefakten vara mer kopplad till det moraliska bruket. Denna 

artefakt delger information som sätter allmogen i ett mer positivt ljus i jämförelse med 

myndigheterna och den högre stående befolkningen vid 1811. Exempelvis använder Skansjö 

ord som ”massaker” vid Mörners kväsning av upproret, författaren påpekar även att 

myndigheternas sätt att förhindra bönderna utfördes med vad som kan kallas en ”hårdhänt 

reaktion”.108 Med de utvalda orden ur Skansjös verk i åtanke är det möjligt att skymta en vilja 

att påvisa, återigen en maktutövning som upprörde folket och som kan fortsätta uppröra 

människor än idag. Skansjös sätt att beskriva händelsen kan jämväl visa ett uppvisande av brist 

på respekt mot en grupps berättigade behov, i detta fall myndigheternas brist på respekt för 

allmogens behov. I Skansjös verk kan man även se att han försökt framhäva en historisk 

händelse som blivit omtalad men som kan ha fallit i glömska.109 Detta stämmer in på ännu en 

aspekt av det moraliska historiebruket, nämligen att upptäcka eller återupptäcka en händelse 

som glömts bort medvetet eller omedvetet.110 

 
107 Dybelius, s. 12 – 13. 
108 Skansjö, s. 209. 
109 Karlsson, Historia som vapen, 1999, s. 59. 
110 Karlsson, s. 59. 
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Skånes historia III - Slutligen gällande de artefakter som kopplas till 

utbildningskulturen skall även Skånes historia del 3 nämnas som skapades av Gunnar 

Wetterberg vid 2017. Syftet med Wetterbergs artefakt är oklart, det vill säga att det är oklart 

Wetterberg likt Skansjö ville skapa en samling av Skånes historia.  Trots att Wetterbergs syfte 

med denna artefakt är oklart faller den in i utbildningskulturen. Detta beror på att Wetterbergs 

tillvägagångssätt för informationssökning var likt Geijerstams, Frendels och Söderbergs, likväl 

Skansjös. Det vill säga olika former av dokument hämtade ur arkiv samt litteratur som tidigare 

nämnt (exempel på litteratur ses i sektion 2.2, not 30).  

Den större skillnaden mellan Wetterbergs verk samt de två ovannämnda artefakterna 

är i vilken utsträckning informationen gällande Klågerupskravallerna har återberättats. 

Eftersom Wetterberg förklarar i stor detalj själva händelseförloppet för Klågerupskravallerna, 

detta syftar på tiden innan, under och efter händelsen vid 1811. Med detta sagt stärker 

Wetterbergs utsträckning endast anledningarna till att kategorisera in Skånes historia del III 

inom utbildningskulturen. Det vill säga att producera en artefakt i vetenskapliga studier som 

försökt ”att fastslå en sanning”.111 Dessutom är Wetterberg en historiker och som tidigare nämnt 

(sektion 3.1.1) har dessa ett ”större ansvar att vägleda allmänheten”.112 Med andra ord skall 

hans återberättelse av information vägas upp av noggrann efterforskning utifrån exempelvis 

arkiv. Utöver detta har även Wetterberg använt sig av Hallings memoarer likt Geijerstam, 

Frendel och Söderberg men även Skansjö. Dessutom valde Wetterberg även att inkludera 

Skansjös verk i Skånes historia III som källa, detta kan endast förstärka valet att kategorisera 

in denna artefakt i utbildningskulturen. Detta eftersom Skansjös verk Skånes historia redan 

anses vara lämplig att kategorisera till utbildningskulturen eftersom Skansjö använde sig av 

äkthetsbaserade dokument som tidigare nämnt. Det kan tilläggas att Skansjö även tog hjälp av 

Ulf Zander. Det vill säga att en antydan finns till att Skansjö ville försäkra sig om att 

informationen var så nära korrekt som möjligt, vilket påpekades tidigare vid analysen av 

Skansjös verk. Med detta sagt bör Wetterbergs verk Skånes historia III vara lämplig att 

kategoriseras till utbildningskulturen.  

För att utveckla vidare kan det även påpekas att Wetterberg använde sig av Martin 

Weibulls Bref och handlingar rörande bondeupploppet i Skåne som tidigare påvisat (sektion 

2.2, not 30), vilket vidare argumenterar för att Wetterbergs efterforskning och användning av 

källor har utförts med noggrannhet. Detta baseras på att Weibull var en erkänd historiker vid 

Lunds universitet under sent 1800-tal. Att Wetterberg använt sig av Weibull, Hallings 

 
111 Dybelius, s. 10. 
112 Dybelius, s. 37. 
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memoarer och Skansjös verk för att skriva om Klågerupskravallerna i Skånes historia III visar 

att artefakten bör kategoriseras till utbildningskulturen. 

Som tidigare påpekat är Skånes historia III en samling av Skånes historia likt Skansjös 

verk men Wetterberg ger en bredare beskrivning. Vidare fokuserar Wetterberg bland annat på 

orsakerna som leder upp till händelsen, såsom utlåtandet gällande lottning inför extra roteringen 

och även de tidigare mötena innan händelsen, varpå bönderna försökte få sina röster hörda. 

Wetterberg beskriver även konsekvenserna som förekom efter Klågerupskravallerna, 

exempelvis nämner han de olika straffen som de överlevande fick. Vidare beskriver Wetterberg 

händelseförloppet gällande Klågerupskravallerna likt Geijerstams, Frendels och Söderbergs 

beskrivning i Från bondeuppror till storstrejk. Samtidigt beror detta på att författarna i båda 

verk använt sig av bland annat Hallings minnen som tidigare nämnt. Wetterbergs verk kopplas 

till det vetenskapliga historiebruket då han utgår ifrån dokument som redan blivit konstaterade 

att vara äkta, vilket inte är helt olikt Geijerstams, Frendels och Söderbergs material för deras 

verk.113 

Likt Skansjös verk samt Geijerstams, Frendels och Söderbergs kan även Wetterbergs 

artefakt kategoriseras till det moraliska bruket eftersom händelsen beskrivs utifrån historiska 

dokument varpå Wetterberg återberättat händelsen gällande Klågerupskravallerna. Utöver 

denna aspekt av det moraliska bruket kan man jämväl se andra aspekter. Det vill säga när 

Wetterberg beskriver att ”om det funnits civila myndigheter på plats skulle de ha stoppat vidare 

blodsutgjutelse när målet att skingra folkhopen hade uppnåtts”.114 Detta påvisar Wetterbergs 

tanke gällande den maktutövning som skedde mot bönderna från myndigheternas samt adelns 

sida. Gällande maktutövning talar man om en upprördhet inom det moraliska historiebruket, 

det är nämnvärt att man vanligtvis fokuserar på den fortsatta maktutövning som kan göra 

grupper upprörda ännu idag. Dessutom lyckas Wetterberg knyta an till händelseförloppet från 

start till slut med den sämre behandlingen av allmogen, vilket stärker valet att applicera det 

moraliska bruket. Utöver, bidrar Wetterberg även med en bred beskrivning gällande en sällan 

nämnd grupp, det vill säga allmogen. Detta kan anknytas till det moraliska bruket då man talar 

om glömda grupper (sektion 3.2.5).  

5.1.2 Populärkulturen 

Vi möts vid Rynge - av Tore Zetterholm är som tidigare nämnt (sektion 2.2) en fiktiv roman 

som baserades på händelserna kring Klågerupskravallerna. Trots Zetterholms efterforskning för 

romanen bygger på en del sanning genom kyrkoböcker och mantalslängder faller artefakten in 

 
113 Wetterberg, s. 131. 
114 Wetterberg, s. 131. 
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i populärkulturen mer än utbildningskulturen. Anledningen till detta val grundas i tolkningen 

över priset Zetterholm fick från Svenska bokhandelsmedhjälpareföreningen vid 1972. Eftersom 

plaketten gavs ut för den bok som ”skänkt den största behållningen och personliga 

tillfredställelsen”.115 Det vill säga att artefakten följer kriterien för populärkulturen som innebär, 

att det är en artefakt som var producerad i syftet stimulera fantasin och förmedla 

känsloupplevelser men även att nå allmänheten.116 Dessutom är artefakten mer lämplig att passa 

in i populärkulturen än utbildningskulturen eftersom det finns ingen källförteckning i Vi möts 

vid Rynge. Detta påvisar en problematik att säkerställa vad som är fakta eller fiktion. 

I Zetterholms verk får man en inblick i händelsen samt en form av personlig koppling 

till bönderna än i de tidigare nämnda artefakterna. Likväl får man även en inblick i husarernas 

grymhet. Detta kan bero på att Zetterholm beskriver bönderna utifrån att ha haft en rättvis sak 

att kämpa för.117 Med andra ord kan Zetterholm ha varit delvis partisk till allmogen. Detta 

innebär inte att böndernas handlingar ej benämns men de blir icke särskilt belysta som grymma. 

Däremot beskrivs Husarerna och myndigheterna som den typiske ondskefulla skurken i en 

berättelse. Exempelvis skriker Timmelin i berättelsen ”[e]ra as! [e]ra förbannade svin!” efter 

att ha bevittnat hur en av husarerna sparkade med sina tunga stövlar en ur allmogen som redan 

var medvetslös.118  

Denna artefakt kan sägas tillhöra det moraliska bruket då Zetterholm lägger viss fokus 

på husarernas samt myndigheternas grymheter mot bönderna under en längre period. Med detta 

sagt kan en likhet ses med det moraliska bruket. Denna likhet innefattar nutida människors 

upprördhet gällande behandlingen av de upproriska ur allmogen. Utöver har det påtalats tidigare 

(sektion 2.3) hur Klågerupskravallernas historia inte har fått mer uppmärksamhet.119 Det vill 

säga att man inte talar om denna glömda grupp, vilket syftar på allmogen från 

Klågerupskravallerna vid 1811. Samtidigt kan Zetterholms verk kopplas mer till det 

existentiella historiebruket då berättelsen skapar ett band mellan människorna idag och 

karaktärernas liv under 1800-talet som är fiktiva i berättelsen men som är baserade på 

människor ur denna historiska händelse. I Vi möts vid Rynge får man även ta del av Zetterholms 

tankar som verkar försöka relatera till Timmelin och på så vis kan det existentiella bruket passa 

 
115 Svenska Bokhandelsmedhjälpareföreningen, 2019, http://svbmf.se/din-bok-vart-val/, (hämtad 23 maj 2019). 
116 Dybelius, s. 10. 
117 Zetterholm, Tore, Vi möts vid Rynge, Stockholm, Kungl. Boktryckeriet P.A Norstedt & Söner, 1972, s. 168.  
118 Zetterholm, s. 176. 
119 Dybelius, s. 13. 
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till denna artefakt. Detta eftersom det existentiella bruket innefattar människors behov av att 

minnas för att få en sorts koppling till något historiskt utanför sin egna existens.120  

Musikalen 1811 - producerades samt skrevs av kyrkoherden Lars Johansson, detta 

efter att han upptäckt händelsen känd som Klågerupskravallerna genom släktforskning som 

tidigare påvisat (sektion 2.2). Artefakten kategoriseras in i populärkulturen eftersom Johansson 

ville belysa Klågerupskravallerna genom karaktärerna med olika känslor och även hur man 

värderade människoliv under denna tid (se bilaga A). Johanssons angivna svar i samband med 

Dybelius utveckling av populärkulturens karaktäristiska drag faller denna artefakt inom 

populärkulturen. Med karaktäristiska drag syftas det på att artefakten ”framställts i lättillgänglig 

form för en bredare allmänhet”.121 

Som tidigare påpekat fick Johansson inspiration för musikalen genom släktforskning, 

det visade sig att Johanssons förfader, Jacob Hansson var en av de cirka 23 offren som dog den 

15 juni 1811 (se fråga 1 i bilaga A). Johansson tog även hjälp av boken 1811 av Sven Rosborn, 

utöver detta hade Johansson kontakt med Gustav Jantoft som var kopplad till utställningen av 

Klågerupskravallerna på Malmöhus. Musikalens handling är dels fiktiv med inspiration av 

händelsen, Johansson nämner att det fiktiva var nödvändigt ”för att bygga upp ett kit mellan de 

historiska händelserna” (se fråga 2 i bilaga A). Syftet med musikalen var i helhet en tribut till 

de ur allmogen som ”dödades, sårades och behandla[de]s som kreatur och ett sätt att förlåta det 

som kyrkans tjänare (kyrkoherde Anders Eriksson) indirekt bidrog med” (se fråga 3 i bilaga A). 

De intäkter som tjänades genom uppsättning av musikalen gick bland annat till att kunna 

finansiera Sveamateas (Svedalas amatörteaterförening) ”kommande produktioner” men även 

till att fokusera på dess ungdomsverksamhet (se fråga 4 i bilaga A).122 Johansson ville 

levandegöra karaktärerna ”med känslor som ilska, vrede, ömhet [och] kärlek”, utöver detta var 

det även hur vi som människor värderade människoliv (se fråga 5 i bilaga A). 

Utifrån de svar som Johansson angett kan musikalen 1811 vid en första blick anses 

tillhöra det moraliska bruket då denna händelse ännu idag kan ha en inverkan på människor 

som tar del av Klågerupskravallerna som ett minne. Detta baseras på den del av det moraliska 

bruket där ”ett kollektivt minne av skilda anledningar glömts bort eller förtryckts för att plötsligt 

framträda på nytt, varpå historien, eller snarare mindre delar av den restaureras eller 

rehabiliteras”.123 Samtidigt kan musikalen anses passa in i det kommersiella historiebruket utan 

 
120 Dybelius, s. 12. 
121 Dybelius, s. 10. 
122 Sveamatea, (n.d.), s. 1 http://www.sveamatea.se/om-oss/, (hämtad 5 augusti 2019). 
123 Karlsson, Historia som vapen, 1999, s. 59. 
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en inblick i Johanssons syfte med musikalen. Däremot utifrån det svar som Johansson angav 

kan musikalen inte kopplas starkt till det kommersiella bruket då verkets historiska motiv inte 

anses ha haft för syfte att inbringa en monetär vinst för de medverkande.124 Således leder den 

information som Johansson angivit till att denna artefakt kan betraktas vara passande att binda 

samman till det existentiella historiebruket samt Dybelius lokal-ideologiska historiebruk. Det 

existentiella då detta bruk kan användas av alla utifrån att människor kan ha ett ”behov av att 

minnas såväl individuellt som kollektivt”.125 Detta kan ses genom Johanssons process som gick 

från släktforskning till att skapa en musikal gällande sin förfader och svårigheterna under 1811 

vilket resulterade i ett flertal medverkande människor. Vare sig alla som medverkade har någon 

koppling till Klågerupskravallerna eller inte skall förbli osagt, men de människorna utan en 

personlig koppling kan vilja knyta an till händelsen överlag och även till offren ur allmogen i 

Klågerupskravallerna. Det vill säga att man knyter an till något bakåt i tiden och får ”en 

koppling till en större gemenskap och ett större sammanhang”.126  

Tidigare nämndes det lokal-ideologiska bruket, detta på grund av att Johanssons verk 

kan anses visa en aspekt av det lokal-ideologiska historiebruket utifrån Dybelius beskrivning. 

Enligt Dybelius innebär det lokal-ideologiska bruket att en marknadsföring görs för ”bygden 

och för personerna från platsen är det unikt och identitetsskapande”.127 Med andra ord kan 

musikalen 1811 ses som ett sätt för personerna från denna plats att ta vara på en identitet med 

hjälp av minnet av Klågerupskravallerna, utöver de nutida identiteter som personerna har. 

Tidningsartikeln från 1973 av Dagens Nyheter - rapporterade gällande en berättelse 

om hur man ville skapa en radiopjäs baserat på Zetterholms roman Vi möts vid Rynge, vilket 

överensstämmer med kriterien att stimulera fantasin och förmedla känsloupplevelser. Detta är 

inte olikt artefakten producerad av Zetterholm, på grund av denna aspekt kan artefakten passa 

in i populärkulturen. Det kan debatteras över hur det var radiostationens syfte att delge 

människor mer teaterupplevelse i tätbefolkade områden vars intresse för teater hade väckts. Det 

vill säga att detta inte var själva tidningsartikeln, alltså artefaktens syfte.128 Samtidigt skall det 

hållas i åtanke att artefakten faktiskt förmedlade vidare radiostationens syfte. Radiostationens 

syfte var som tidigare nämnt att ge mer av teaterns värld utöver den fysiska aspekten till de 

människor vars intresse för teater hade väckts. Med detta påpekat är det möjligt att tolka 

 
124 Dybelius, s. 13. 
125 Dybelius, s. 12. 
126 Dybelius, s. 13. 
127 Dybelius, s. 13. 
128 Radioteatern spelar in Zetterholms Ryngeroman, Dagens Nyheter Stockholmsupplagan (Malmö Redaktion), 
10 oktober 1973, s. 1 https://tidningar.kb.se/8224221/1973-10-
10/edition/11171/part/1/page/18/?q=Ryngeroman%201973, (hämtad 8 april 2019). 

https://tidningar.kb.se/8224221/1973-10-10/edition/11171/part/1/page/18/?q=Ryngeroman%201973
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artefakten som ett tillvägagångssätt för att vidare ”stimuler[a] och vädj[a] till fantasin och 

förmedl[a] känsloupplevelser”.129 På så vis kan det anses att denna artefakt är lämplig att 

kategoriseras in i populärkulturen utifrån denna ovannämnda aspekt som Dybelius inom 

populärkulturen nämner utifrån Rüsens estetiska kultur. Samtidigt som syftet var att ge mer till 

de som redan var intresserade av teatern bör man ha i åtanke att en möjlighet finns till att 

reportaget nådde en bredare allmänhet i en mer lättillgänglig form. Detta påpekar Dybelius 

kunna påvisa en tillhörighet till populärkulturen.130 Samtidigt kan det nämnas att vare sig 

reportaget faktiskt nådde en bredare allmänhet är osäkert, därav baseras inte artefaktens 

kategorisering till populärkulturen på denna information helt och hållet. Däremot bör 

informationen inte glömmas. 

Reportaget gällande Tore Zetterholms Vi möts vid Rynge skulle dramatiseras över 

radio i fyra avsnitt med hjälp från Radioteatern. Reportaget benämner händelsen ytligt med den 

nödvändiga historiska informationen som troligtvis skulle leda till fler lyssnare. De delar som 

nämns i reportaget gällande Klågerupskravallerna är bland annat hur de skånska bönderna 

protesterade mot utlottningen för extraroteringen på Karl XIV Johans bestämmelse med syftet 

att hjälpa England i Napoleonkriget.131 Händelsen uppmärksammas även som ”en blodig 

uppgörelse vid Klågerup” när upproret stoppades. 

Valet att anpassa Zetterholms roman för radio var baserat på att man ville ge mer teater 

åt de intresserade men som inte hade fått tillräckligt genom den fysiska aspekten som tidigare 

nämnt. Genom undersökningar hade man märkt att lyssnarintresset stigit. Med detta i åtanke 

kan denna artefakt kopplas till tre olika historiebruk. Det lokal-ideologiska bruket kan knytas 

till denna artefakt då det bland annat innebär att man marknadsför trakten som tidigare påpekat 

(sektion 3.2.8).132 Detta reportage kan innebära att Klågerup som samhälle marknadsfördes, 

däremot är det oklart om det var medvetet eller omedvetet då syftet med reportaget kan ha 

sträckt sig till att endast attrahera teaterfolk till radioprogrammet. Utöver det lokal-ideologiska 

bruket kan det Existentiella historiebruket kopplas eftersom dramatiseringen av Zetterholms 

roman möjligtvis ledde till en chans för människor att knyta an till denna händelse. Som tidigare 

nämnt i det teoretiska ramverket, innebär det existentiella bruket bland annat att människor har 

ett behov av att minnas för att kunna uppleva en anknytning till en existens utanför sin egen 

 
129 Dybelius, s. 80. 
130 Dybelius, s. 10. 
131 Radioteatern, Dagens Nyheter, 10 oktober 1973, s. 1 https://tidningar.kb.se/8224221/1973-10-
10/edition/11171/part/1/page/18/?q=Ryngeroman%201973, (hämtad 8 april 2019). 
132 Dybelius, s. 13. 
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vardag enligt Dybelius.133 Karlsson nämner att detta behov av att minnas även kan ge människor 

en upplevelse av ”förankring eller orientering i ett större sammanhang”.134 Slutligen kan det 

kommersiella historiebruket spela en roll i samband med denna artefakt, då man möjligtvis ville 

locka fler lyssnare. Samtidigt skall det nämnas att enligt reportaget var själva syftet med 

dramatiseringen att ”mätta” befolkningen som redan var intresserade av teater men som inte 

fått tillräckligt på den fysiska nivån.  

5.1.3 Minneskulturen 

Minnesstenen i Klågerup som restes av föreningen Baragillet vid massgraven på platsen kallad 

Döängen året 1991 kategoriseras in i minneskulturen. Denna kategorisering sker i samband med 

att artefakten har en anknytning till 

Klågerupskravallerna genom en vilja att skapa 

en minneshögtid, och eftersom det är en plats 

som har en anknytning till den historiska 

händelsen. Dessutom är minnesstenen ett sätt 

för människor att komma ihåg händelsen samt 

hur offren behandlades efter revolten i juni 

under 1811. På så vis anknyter artefakten till 

Rüsens förklaring över hur ”historisk erinran 

spelar en viktig roll”.135 

Denna plats kan hittas i motsatt ände till 

Klågerups slott, mer specifikt är stenen belagd 

mellan Bara och Klågerup på en uttryckligen 

avsides belägen plats. Det klargjordes av 

landskansliet i Malmö att de som protesterat 

och därigenom deltagit i upproret skulle inte få 

”begravas i vigd jord” som tidigare påpekat (sektion 2.2).136 Den information som finns 

tillgänglig vid stenen uppkom cirka 20 år efter att stenen restes, Lars Johansson (ej skaparen till 

musikalen 1811) med Karin Leeb-Lundberg har bidragit med tilläggstexten på den skylt som 

uppkommit på senare tid gällande Klågerupskravallerna. Som det kan ses på bilden kan texten 

på själva stenen ses som neutral eller opartisk då den nämner följande: ” [Vid bondeupproret 

den 15 juni 1811 stupade ca. 23 drängar och bönder på Klågerups gård – De jordades här på 

 
133 Dybelius, s. 12. 
134 Karlsson, Historia som vapen, 1999, s. 59. 
135 Rüsen, s. 164–165. 
136 Rosborn, s. 44 – 45. 
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denna avsides belägna plats]”. Däremot benämns händelsen något annorlunda på den text som 

tillkom senare, i denna text beskrivs det som ”massaker” strax efter att man påpekat hur ingen 

av Mörners soldater miste livet. Med detta i åtanke är det möjligt att fråga sig om man ville 

erinra sig gällande de människor ur den upproriska allmogen som föll offer för den så kallade 

massakern. 

Då denna minnessten restes för att anmärka massgraven vid platsen kallad Döängen är 

det möjligt att applicera det existentiella historiebruket eftersom människor kan likt de tidigare 

artefakterna, känna en tillhörighet i en ”större gemenskap och ett större sammanhang” utanför 

sin vardag.137 Samtidigt kan det anses att Dybelius lokal-ideologiska bruk är mer passande då 

minnesplatsen framhäver en del av traktens historia. Utöver detta läggs det mer vikt på själva 

aspekten gällande att göra platsen unik och identitetsskapande för lokalbefolkningen.138 

Samtidigt är detta ingen plats som man enkelt kan finna genom slump, med detta sagt kan det 

anses att platsen för offren ur allmogen inte marknadsförs eftersom Döängen är placerad någon 

kilometer utanför Klågerup.  

Klågerups slott - som allmogen intog kvällen innan Mörner och hans husarer anlände 

under Klågerupskravallerna kopplas framförallt till minneskulturen utifrån faktan att det är 

själva platsen som händelsen utspelade sig på. Tidigare i sektion 3.1.3 påvisades det att platser 

som har en anknytning till den historiska händelsen skall kategoriseras till minneskulturen. 

Detta innebär att Klågerups slott likt Minnesstenen är en plats som anknyter till 

Klågerupskravallerna. 

 
137 Dybelius, s. 12. 
138 Dybelius, s. 13. 
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 Figur 2: Foto: ScaniaCultura139 

Klågerups slott Har hittills daterats tillbaka till 1100-talet men som tidigare påtalat, 

(sektion 2.2) ägdes det av Nils Trolle vid 1811, Trolle ansåg att behandlingen av de upproriska 

var sorgsen.140 Utöver de gånger händelsen benämns i historiskt sammanhang kan platsen ha 

anknytning med det lokal-ideologiska historiebruket i samband med att det är själva platsen 

varpå Klågerupskravallerna skedde samt avslutades. Artefakten kopplas med det lokal-

ideologiska bruket eftersom platsen, likt minnesstenen, kan vara ”unik och identitetsskapande” 

för lokalbefolkningen.141 

Tidningsartikeln från 2018 av Skånska Dagbladet - rapporterade om hur prästen Malin 

Jonsson ville att en tradition skulle startas över 200 år efter händelsen faller in i minneskulturen 

som tidigare nämnt (sektion 3.1.2). Denna tradition innebar nämligen en årlig minnesceremoni 

som skulle hållas 15 juni, det vill säga årsdagen för allmogens nederlag mot Mörner och hans 

husarer. Jonssons syfte med minnesceremonin var att ”knyta an till dagsaktuella konflikter i 

världen men också till den privata sorg som människor bär med sig och ibland hanterar under 

lång tid”. I samband med Jonssons syfte kategoriseras denna artefakt in i minneskulturen då en 

årlig ceremoni resulterar i att en lokal minneshögtid skulle skapas. Som tidigare nämnt (sektion 

3.1.2) är det passande att koppla artefakter vars syfte är att lyfta ett jubileumsfirande eller en 

högtid till minneskulturen. Likt artikeln gällande radiopjäsen förmedlas Jonssons syfte genom 

Skånska Dagbladet vilket ger artefakten ett liknande syfte. Vidare kategoriseras denna artefakt 

 
139 Scaniacultura, Klågerups slott, 2011, http://scaniacultura.se/Kyrkor/KlagerupSlott.html (hämtad 12 juni 

2019). 

140 Holst, Klågerups slott, 9 maj 2018, s. 1 https://www.svedala.se/uppleva/turist-i-svedala-
kommun/sevardheter/slott/klagerups-slott/, (hämtad 8 augusti 2019). 
141 Dybelius, s. 13. 
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till minneskulturen utifrån Rüsens förklaring över hur en ”historisk erinran spelar en viktig 

roll”.142 

Syftet med minnesceremonin som tidigare nämnt (sektion 2.2) var att ”knyta an till 

dagsaktuella konflikter men också till den privata sorg som människor bär med sig och ibland 

hanterar under lång tid”.143 I samband med Jonssons utlåtande i denna artikel är det möjligt att 

koppla artefakten med det politiskt-pedagogiska bruket. Detta eftersom syftet med bruket är 

som tidigare nämnt, att lägga vikt på att betona skillnader från då och nu men även ställa 

politiska frågor som är passande i samband med vår tid genom jämförelser med historiska 

händelser.144 Samtidigt kan Jonssons minnesceremoni för de ur allmogen även kopplas till det 

moraliska eftersom man vill komma ihåg de förtryckta grupper som inte har uppmärksammats, 

vare sig detta är medvetet eller omedvetet.145 Samtidigt som offren ur allmogen vid 

Klågerupskravallerna har belysts tidigare av tidningar, inom litteratur och i pjäser eller 

musikaler, är det inte förrän på senare tid som intresset för att komma ihåg denna grupp med 

bönder framkommit. Vidare skall det även nämnas att denna artefakt kan vara mer passande till 

det existentiella historiebruket då de människor som vill ta del av minnesceremonin kan knyta 

an till det historiska som är bortom sin egen existens.146 Det kan även vara möjligt att sätta detta 

tidningsreportage i anknytning med Dybelius lokal-ideologiska historiebruk. Detta grundar sig 

i tanken att själva platsen varpå Klågerupsborna håller denna minnesceremoni kan vara unik 

samt identitetsskapande för människorna från trakten, som tidigare påpekat (sektion 2.2). 

Likväl kan det lokal-ideologiska bruket passa då Dybelius talar om ”en lokalpatriotisk 

användning av historia”, vilket är möjligt att se i samband med att invånarna i Klågerup väljer 

att hålla en minnesceremoni för allmogen som stod upp mot kungen, staten och adelsmännen. 

Med detta i åtanke är det möjligt att bönderna som omkom under upproret ses som ’hjältar’, 

vilka stod upp emot Stockholm.147 Detta i sin tur kan påverka invånarnas identitet på så vis att 

’detta är vad det innebär att vara skånsk och att komma från Klågerup’. Möjligheten till detta 

tankesätt grundar sig i att minnesceremonin kan anses vara unik men framförallt 

identitetsskapande som nämndes tidigare utifrån Dybelius förklaring av det lokal-ideologiska 

bruket (sektion 3.2.8). 

 
142 Rüsen, s. 164–165. 
143 Nielsen Negrén, Massakerns offer hedras, 15 juni 2018, s. 1 https://tidningar.kb.se/4112775/2018-06-
15/edition/147924/part/1/page/10/?q=Massakerns%20offer%20hedras, (hämtad 4 maj 2019). 
144 Karlsson, Klas-Göran, Historiedidaktik, i Karlsson & Zander, Historien är nu, 2009, s. 66.  
145 Dybelius, s. 13. 
146 Dybelius, s. 12 – 13. 
147 Att stå upp emot Stockholm nämndes tidigare vara en representation för att stå upp emot kungen, staten 
och adelsemännen i sektion 2.2. 

https://tidningar.kb.se/4112775/2018-06-15/edition/147924/part/1/page/10/?q=Massakerns%20offer%20hedras
https://tidningar.kb.se/4112775/2018-06-15/edition/147924/part/1/page/10/?q=Massakerns%20offer%20hedras
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6. Slutsats 
Denna uppsats hade för avsikt att undersöka hur minnet av Klågerupskravallerna förmedlats 

över de nio olika artefakterna med hänsyn till utbildningskulturen, populärkulturen samt 

minneskulturen. Likväl var syftet även att undersöka hur minnet av Klågerupskravallerna 

använts i de nio olika artefakterna i samband med Karlssons och Zanders typologi av 

historiebruk respektive Dybelius lokal-ideologiska bruk. Med detta sagt skall frågorna besvaras 

i den ordning de blev presenterade. Därefter kommer även möjlig framtida forskning 

presenteras. 

Efter tolkning av de nio olika artefakternas syfte och tillvägagångssätt kan man se att 

tre artefakter kategoriserades in i varje historiekultur. Det vill säga att inom utbildningskulturen 

kategoriserades Från bondeuppror till storstrejk, Skånes historia samt Skånes historia III, 

vilket grundades i att författarna till alla tre artefakter använde sig av äkthetsbaserade dokument 

från arkiv. Exempelvis användes Hallings memoarer som tidigare nämnt (sektion 2.2). Till 

populärkulturen lämpade sig artefakterna Vi möts vid Rynge, Musikalen 1811 och artikeln av 

Dagens Nyheter från 1973 gällande radiopjäsen om Vi möts vid Rynge. Vilket baserades på 

faktumet att de var producerade för en bredare allmänhet, stimulerar fantasin samt förmedlar 

känsloupplevelser. Vad anbelangar minneskulturen passade platsen Klågerups slott samt 

monumentet minnesstenen onekligen in, medan tidningsartikeln av Skånska Dagbladet från 

2018 i bästa mån var lämplig eftersom det talades om att starta en tradition eller minneshögtid 

om man så vill. Mer specifikt skulle denna tradition innebära en minnesceremoni på årsdagen 

för allmogens nederlag den 15 juni vid 1811. Utifrån det ovannämnda resultatet kan man se att 

det talats om minnet av Klågerupskravallerna under olika omständigheter. Det vill säga formellt 

sett för utbildningssyfte utifrån fakta, för det kreativa samt känslomässiga perspektivet i formen 

av fiktion. Slutligen ser man även att minnet av Klågerupskravallerna är en händelse som 

människor vill minnas på olika sätt. Däremot gällande Klågerups slott saknas det belägg för att 

påvisa hur människor känner gentemot platsen, utöver faktumet att det kan vara en plats som 

får människor att minnas. 

Vid tolkningen av de nio olika artefakterna med hänsyn till Karlssons och Zanders 

typologi av historiebruk samt Dybelius lokal-ideologiska bruk förekommer varierande resultat 

över hur man har använt sig av minnet av Klågerupskravallerna. Däribland finner man att de 

olika artefakterna kan kopplas till mer än ett historiebruk, det vill säga att syftet med 

artefakterna samt hur författarna beskrivit minnet av Klågerupskravallerna tillåter en 

överlappning mellan historiebruken. Exempelvis Skånes historia III som anses vara lämpad att 

anknytas med både det vetenskapliga- och moraliska historiebruket (sektion 5.1.1). Självfallet 
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skulle man kunna se att somliga av de artefakter varpå mer än ett historiebruk kan appliceras, 

finns det anlag för att ett bruk är mer framträdande än det andra. Detta kan ses exempelvis i 

artefakten betecknad som musikalen 1811 av Johansson. Mer specifikt kunde artefakten 

anknytas med det existentiella, moraliska, och det lokal-ideologiska bruket, däremot anses det 

existentiella- och moraliska bruket framträda mer. Detta eftersom det lokal-ideologiska bruket 

syftar till att platsen blir unik samt identitetsskapande för människorna från platsen, medan det 

existentiella bland annat knyter an bakåt i tiden samt tillåter människor att uppleva en existens 

utanför dess vardag.  Det moraliska eftersom en upprördhet kan skymtas i syftet med musikalen 

med en vilja att lägga det bakom sig.  I detta fall var Johanssons syfte med musikalen att göra 

en tribut samt förlåta kyrkans tjänare Anders Eriksson som tidigare nämnt (sektion 5.1.2). 

Utifrån min tolkning av artefakten i samband med det teoretiska ramverket stämmer det 

existentiella brukets kriterier mer in än det lokal-ideologiska- och moraliska bruket. Samtidigt 

behöver detta inte nödvändigtvis innebära att man förkastar möjligheten till att applicera det 

lokal-ideologiska eller moraliska bruket helt och hållet. Vilket grundar sig i att min tolkning av 

historiebruk överlag är inte särskilt enfärgad, utan historiebruk är en aning nyanserade, vari 

somliga tillfällen skiftar nyansen till en starkare färg så att säga beroende på människors syften 

samt tillvägagångssätt för att använda sig av en historisk företeelse. Detta innebär att för vissa 

är en händelse mer kopplad till det existentiella, för somliga moraliskt, för andra lokal-

ideologiskt och för några är det mer politiskt-pedagogiskt.  

Det politiskt-pedagogiska historiebruket visades kunna anknytas till artefakten 

gällande att skapa en årlig minnesceremoni, det vill säga reportaget från Skånska dagbladet vid 

2018. Detta visade sig i samband med att man ville knyta an till de dagsaktuella konflikter som 

pågår men även till den sorg som människor bär med sig i samband med Klågerupskravallerna. 

Det politiskt-pedagogiska bruket kunde kopplas eftersom enligt Karlsson vill man lägga en sorts 

vikt på att urskönja skillnader från då och nu samt ställa politiska frågor som är lämpliga vid en 

jämförelse mellan vår tid och historiska händelser.148  I sin helhet ser man att artefakterna som 

presenterats och analyserats i denna undersökning har använt sig av minnet av 

Klågerupskravallerna i formen av det moraliska-, lokal-ideologiska-, politiskt-pedagogiska- 

och existentiella historiebruket. Om historiebrukens framträdanden skulle rangordnas i denna 

undersökning bör det moraliska samt lokal-ideologiska ses som mest förekommande utifrån de 

tolkningar som gjorts. Detta innebär att det existentiella samt politiskt-pedagogiska 

historiebruket framkommer mer sällan. Vidare kan man även se att en form av icke-bruk kunde 

 
148 Karlsson, Klas-Göran, Historiedidaktik, i Karlsson & Zander, Historien är nu, 2009, s. 66. 
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inte anses förekomma inom de utvalda artefakterna, samtidigt skall det sägas att icke-bruk är 

ett av de historiebruk som kan vara komplicerade att anknyta. Likväl ser man även att det 

ideologiska inte förekom, detsamma skulle kunna sägas om det vetenskapliga historiebruket. 

Självfallet fanns det tecken för det vetenskapliga, däremot inte tillräckligt för att tydligt kunna 

påvisa att en artefakt var kopplad till detta historiebruk. 

För framtida forskning kan det vara intressant att fördjupa sig i hur och om man har 

valt att förmedla händelsen känd som Klågerupskravallerna i skolböcker. Mer specifikt skulle 

detta intresse ligga i att undersöka just grundskolan Klågerupskolan för att se om man tar 

tillvara på den lokala platsens historia. Anledningen till detta baseras på att begreppet 

historiemedvetande används ”för att undersöka historiens betydelse för individen och dennes 

identitetsbildning” som påtalat gällande historiemedvetande (sektion 2.4).149 Likväl baseras 

intresset för framtida forskning i att historiekultur kopplar historien till dess ”samhälleliga roll 

och ställning i centrum”. vidare nämnde även Aronsson att historiekultur inte endast behöver 

förekomma i forskningssyfte utan att det kan uppstå i olika former.150 Med andra ord är det ett 

passande tillfället att undersöka studiematerial för att kategoriseras in i historiekulturer och 

sedan i sin tur anknytas med historiebruk i samband med Klågerupskravallerna. 

7. Didaktisk Reflektion – Historiebruk Inom Undervisning 
Gällande den möjliga framtida forskningen förespråkades en undersökning över om och hur 

man har förmedlat minnet av Klågerupskravallerna i skolböcker. Med detta sagt kan områdena 

historiemedvetande, historiekultur samt historiebruk implementeras i historieundervisningen på 

gymnasial nivå. Exempelvis skulle eleverna kunna få göra övningar i att tolka olika texter som 

har ett samband med Klågerupskravallerna. Avsikten med dessa övningar skulle kunna vara för 

eleverna att se författares syften samt beskrivning av händelsen för att sedan anknyta detta till 

historiekultur samt historiebruk. Självfallet kan nivån för analysen behöva justeras beroende på 

vilken årskurs som är i fråga. Utöver att låta eleverna analysera skulle en sådan övning kunna 

hjälpa med att utveckla en förståelse för att se historiska samband mellan dåtiden och nutiden, 

det vill säga vad för påverkan Klågerupskravallerna haft på det samhället de lever i idag. 

Samtidigt skulle det vara möjligt att koppla detta moment till källkritik, eftersom eleverna redan 

är inne på det så kallade spåret att undersöka en författares syfte med texten. I samband med att 

undersöka detta syfte kan elevernas förmåga i att ställa frågor gentemot en källa tränas utifrån 

källkritiska frågor. Exempelvis kan följande källkritiska frågor vara användbara; Vem skrev 

texten? Varför skrevs texten? Från vilken tid är texten skriven? Det vill säga att eleverna tränas 

 
149 Dybelius, s. 8. 
150 Aronsson, s. 44-45. 
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på att undersöka ett verk externalistiskt, samtidigt skulle eleverna även kunna tränas i att läsa 

texter internalistiskt men frågorna skulle behöva fokusera på texten i sig och inte författarens 

intention, båda begreppen förklarades tidigare i sektion 2.1. 

Inom undervisningen anser jag att med en implementering av historiemedvetande, 

historiekultur samt historiebruk är det i de flesta fall endast fantasin som sätter gränser. Med 

detta syftas det på att lärarens planering av innehållet samt upplägg av lektionerna i samband 

med elevernas lärande är vad som står i fokus för att skapa en lektion med ett tydligt mål. Målet 

i detta fall kan handla om att eleverna skall få en bättre förståelse för hur man kan använda sig 

av historia på olika sätt, beroende på syfte. 
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9. Bilagor 
Bilaga A 

Denna bilaga består av frågor till Lars Johansson som skapade musikalen 1811 och även hans 

svar via korrespondens genom E-post. I samband med kontakten genom E-post fick jag även 

Lars godkännande att använda mig av både hans svar samt namn i denna uppsats. 

Fråga 1 

Hur kom det sig att du fick intresset av att skriva musikalen 1811? 

-Första gången jag överhuvudtaget hörde talas om massakern, eller fick insikt om den, var när 

jag släktforskade på min morfars, Nils Holmqvists, sida. När jag kom till min morfars farfars 

farmors far, Jacob Hansson, som levde och dog i Hyby församling, blev jag oerhört 

konfunderad varför han dog samma dag, den 15 juni 1811, tillsammans med 19 andra män från 

Hyby. Det visade sig vara nämnda händelse, som för mig och många andra var något vi aldrig 

hört talas om. Intresset att skriva musikalen tog fart när jag på våren 2001 vikarierade som 

kyrkoherde i Hyby församling sedan hösten 2000. Tidigare hade jag och min gode vän, 

musikern Rolf Hellmark, pratat under några år att det hade varit roligt att göra något 

tillsammans. Så skedde när jag en dag satt på pastorsexpeditionen i Hyby och tänkte - här sitter 

jag på en position, en plats, varande en efterträdare till en man som indirekt var tungan på vågen 

som gjorde att min morfars farfars farmors far, Jacob Hansson, dog den 15 juni 1811. Min 

företrädare var kyrkoherden Anders Eriksson. Då kom jag på idén. Jag hör med Rolf om han 

vill skriva musiken till en musikal om denna händelse. Rolf hade aldrig vid denna tidpunkt hört 

talas om händelsen, men han blev mycket intresserad av den. När jag då framförde min idé så 

tänkte han att - jo visst, den pågen vet nog inte hur lång tid det tar att göra en musikal. Rolf sa 

till - visst - kom med ett manus så pratar vi. Döm av hans förvåning när jag  två veckor senare 

hade ett grundmanus på papper. Han blev hooked - och sen satte vi igång på riktigt. 

Fråga 2 

Hur gick du tillväga för att skriva den?  

-Ja du…det var första gången jag gjorde något sådant, men jag är autodiadakt i mycket annat - 

så även i detta. Jag har alltid varit intresserad av filmhistoria och filmvetenskap, så där hade jag 

inledningsvis lite hjälp med att bygga grunden av manus och libretto. Inte minst att pejla in 

handlingens protagonist och dess antagonist, handlingens point of no return mm. mm. 

Insamling av data var tvunget - inte minst samtalade jag med fantastiske Gustav Jantoft många 

gånger. Jag lusläste boken "1811 - Bondeupproret i Skåne" som han var med att producera i 

samband en utställning på Malmöhus i början av 1991. Ett fantastiskt arbete som inte fick den 
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uppmärksamhet som den var värd. Jag är tacksam att jag med denna boks hjälp kunde lyfta 

fram händelsen i o m musikalen, som fick en helt annan respons. Kanske beroende på att det 

var just en musikal. Själv besökte jag utställningen 1992 på Malmöhus. Föga visste jag då 

vilken idé jag skulle få drygt 10 år senare. När grundmanuset var klart med alla karaktärer som 

skulle vara med så började jag med att sätta text på låtarna - utifrån den handling som 

förekommer i musikalen, vare sig det är en historisk händelse eller fiktiv. Den fiktiva behövdes 

för att bygga upp ett kit mellan de historiska händelserna. Det är där som känslorna kommer in 

och bygger upp dramaturgin. Musikalen har utöver huvudrollerna Anna och Jacob, två 

kvinnliga frontfigurer, ciceroner, som hjälper till  med att föra storyn vidare när så behövdes. 

En synnerligen bra lösning om jag själv får säga det. Jag försåg Rolf med texter som han utgick 

ifrån när han komponerade musiken. Jag beskrev känslorna i låten - vilket Rolf tog till genom 

att inte minst läsa texten flera gånger. Sanning å säga så var det så - för att få en rätt uppbyggnad 

på textmelodin så använde jag musiken i kända psalmer när jag skrev textverserna bl.a. "Härlig 

är jorden" och "Blott en dag ett ögonblick i sänder". Detta visste inte Rolf om förrän efter det 

att premiären var över. 

  

Sedan fick jag göra som så att göra Jacob Hansson 30 år yngre än det han var 1811. 

Min Jacob Hansson var 48 år när han dog. Hans fru hette Bengta. 

Rolf sa att "Bengta" var ett svårt namn att sjunga och kändes kantigt - så Bengta fick i musikalen 

bli "Anna". Sorry Bengta Olsdotter, min morfars farfars farmors mor. Love! 

Fråga 3 

Vad känner du var syftet med att skriva musikalen samt att få den uppspelad på scen? 

-Musikalen är en tribut till den allmoge som dödades, sårades och behandlas som kreatur och 

ett sätt att förlåta det som kyrkans tjänare (kyrkoherde Anders Eriksson) indirekt bidrog med. 

Ja, det känns rätt att säga förlåt till Jacob Hansson, min anfader, med denna musikal. Jag 

hoppas att den uppskattats så som den är tänkt att vara. Denna min tribut och syfte visar sig 

även i den sista melodin, "Det finns en kraft i mig", där en av huvudpersonerna Anna sjunger 

om sin döde fästman, Jacob Hansson (just det - min anfader har huvudrollen i musikalen). 

Anna sjunger: 

"Kanske måhända om ett par trehundra år 

Då ingen minns oss, av oss finns det inga spår, 

men finns det liv, så finns det hopp. 

Min Jacobs livskraft i min kropp. 

Kanske måhända om ett par trehundra år." 
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Anna sjunger här om min morfars farfars farmor. 

Sången lyfter man fram min intention att göra händelsen känd i vår tid - i denna generation. 

Det ursprungliga syftet var att Rolf och jag skulle göra något tillsammans, men med arbetet av 

librettot blev det mer och mer känslor i både manus och text - karaktärerna. 

Fråga 4 

Gjordes det några intäkter från uppspelningen av musikalen? 

-Det gjordes intäkter så pass att Sveamatea, som satte upp 1811 efter Bara scengångare, kunde 

finansiera stora delar av stora delar av sina kommande produktioner, samt att kunna ha en 

storsatsning på deras ungdomsverkamhet som är enorm. Se gärna Sveamateas hemsida om 

deras produktioner. 

Fråga 5 

Fanns det någon sida av Klågerupsmassakern som du ville belysa särskilt? 

-Absolut karaktärerna som jag ville levandegöra med känslor som ilska, vrede, ömhet, kärlek - 

samt hur vi då värderade människoliv - levande som döda.  

Tyvärr har denna vidriga värdering fortfarande vår värld i sitt våld. Musikalen är i sitt innersta 

syfte även en antivåldsmusikal, även om det förekommer mycket våld i densamma. 

Fråga 6 

Finns det en inspelning av musikalen att köpa idag? 

-Det finns en CD som producerades 2002 med de flesta melodierna samt en DVD från 2011 där 

musikalen spelades in i sin helhet - då med livemusik från delar av Malmö Akademiska 

orkester. 

Fråga 7 

Vad fick du för bemötande gällande musikalen när du gick ut med den?  

-Oerhört positivt….den har ju spelats några gånger - premiär Torups slott, sedan på Ystad teater 

och Klågerups gods. Den har setts av över 10.000 personer. 

Fråga 8 

Likaså vad fick du eller musikalen för bemötande av recensenter? 

- Här är lite tidningsklipp. LÄS DEM MER ÄN GÄRNA - de kompletterar mycket av det jag 

redan skrivit ovan. 

https://www.sydsvenskan.se/2006-05-28/ursakt-for-massaker-i-klagerup 

https://www.skd.se/2011/05/13/slaktforskning-blev-1811/ 

https://www.sydsvenskan.se/2011-05-15/200-ar-sedan-blodbadet-1811 

http://svedala.lokaltidningen.se/nyheter/2011-06-16/-Kransnedl%C3%A4ggning-p%C3%A5-

D%C3%B6%C3%A4ngen-152763.html 

https://www.sydsvenskan.se/2006-05-28/ursakt-for-massaker-i-klagerup
https://www.skd.se/2011/05/13/slaktforskning-blev-1811/
https://www.sydsvenskan.se/2011-05-15/200-ar-sedan-blodbadet-1811
http://svedala.lokaltidningen.se/nyheter/2011-06-16/-Kransnedl%C3%A4ggning-p%C3%A5-D%C3%B6%C3%A4ngen-152763.html
http://svedala.lokaltidningen.se/nyheter/2011-06-16/-Kransnedl%C3%A4ggning-p%C3%A5-D%C3%B6%C3%A4ngen-152763.html

