Konsten att umgås med döda
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När en historisk gestalt plötsligt dras upp på samhällsscenen beror
det sällan på att man förutsättningslöst vill finna ny kunskap om det
förgångna. Tvärtom tenderar det att vara den hänsovnes användbarhet
i dagsläget som gör honom eller henne till en intressant bekantskap.
Att umgås med historiska personer är emellertid inte helt lätt. I
följande fallstudie kommer vi att få följa den relation som under
åren 1871-1925 existerade mellan Sten Sture den äldre, död 1503,
och Uppsala universitet - en relation som vållade den senare parten
åtskilligt huvudbry av såväl ekonomisk som prestigerelaterad art. 1

Sten Stures återuppståndelse
Universitetet i Uppsala beslöt att återkalla Sten Sture från de döda i
början av 1870-talet, en tid då det förflutna stod högt i kurs. För
Sveriges besuttna hägrade en framtid där malmen, järnvägarna och
industrin skulle få pengarna att strömma in i riket, lycksaligen befri
ade från feodala hämskor. Samtidigt ökade behovet av att politiskt
och emotionellt gjuta samman befolkningen i det nya samhället.
Den gemensamma historiens evangelium förkunnades därför allt
ivrigare, och historiska bemärkelsedagar firades med storslagna offent
liga fester; bröd kanske saknades för många, men skådespel knusslades det inte med.
En av dessa jubelfester firades den tionde oktober 1871 till minne
av slaget vid Brunkeberg fyra hundra år tidigare, ett slag som för

1 Denna artikel baseras delvis på Hanna Enefalk, "Sten Sture och studenterna", opublicerad
C-uppsats vid Historiska institutionen, Uppsala universitet, vt 2002.
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övrigt gått till hävderna inte minst på grund av segrarens goda sinne
för propaganda. Den skildring av slaget som 1870-talets historiker
lutade sig mot - en del av Sturekrönikan - nedtecknades troligen på
direkt initiativ av titelrollsinnehavaren. 2 Herr Sten lät dessutom resa
den magnifika Sankt Göransstatyn i Storkyrkan i Stockholm till
minne av sin seger. Den sålunda skapade bilden av en fläckfri
riddare togs emot med öppna armar av 1800-talets historieivrare.
Jubileumsdagen firades med extra gusto i Uppsala. Man trodde
nämligen - på felaktiga grunder, skulle det senare visa sig - att riks
föreståndaren grundat Uppsala universitet. Alltså firade man med
buller och bång, med fackeltåg, fanor och fosterländska sånger.
Något som hade kunnat uppfattas som ett smärre problem i
sammanhanget var att den uppländska allmogen vid den tid det
begav sig beklagligtvis tog "fel" parti, och alltså inte stormade uppför
Brunkebergsåsen sjungande Sankt Orjans visa, utan tvärtom satt där
uppe bakom unionskungens barrikader och med största sannolikhet
överöste de tappra svenskarna (varav några dessutom var danskar)
med sten och pilar. Anders Fryxell förklarade dock i en tidnings
krönika att upplänningarna lockades till dansken med löfte om att få
köpa salt och sedan kvarhölls mot sin vilja. Och "likväl voro de ej
synnerligen många", menade han. 3
På första sidan i samma tidning avfärdas upplänningarna med ett
mindre logiskt resonemang:
Sten Sture tog sin tillflykt till Sveriges allmoge och fann i den den häfkraft, som förhjelpte honom till seger öfver både de danska danskarne
och "hemma-danskarne". 4
Firandet i Uppsala skildrades i lokalpressen som en dundrande succé:
talare, studenter och inbjudna honoratiores hade hedrat staden på
bästa sätt. Uppmuntrat av framgången beslutade Uppsala universitet
att organisera en uppföljare. Redan veckan efter Brunkebergsjubileet
2

Se Karin Hagnell, Sturekrönikan 1452—1496 (Lund 1941), s. 61 f.
Anders Fryxell, "Om Sten Sture den Äldre och slaget vid Brunkeberg den 10 oktober
1471i Dagens Nyheter 10/10 1871.
4 Osignerad artikel, "För fyra hundra år sedan", i Dagens Nyheter 10/10 1871 -
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gick studentkåren ut med ett upprop där man bad om bidrag till en
Sturestod, som skulle resas vid universitets planerade fyrahundraårsjubileum 1877. Uppropet riktades till hela det svenska folket, ty:
[...] få svenske män hafva så grundade anspråk just på svenska
allmogens tacksamma hogkomst som denne folklige riksföreståndare,
som återgaf åt odalmännen deras frihet och inflytande i de allmänna
rådslagen, åter höjde deras sjelfkänsla och så förberedde sitt folks
följande utveckling till verldshistorisk storhet. 5
Bland undertecknarna till uppropet fanns två docenter; en i rätts
historia och en i historia.

Penningvärde och symbolvärde
Guldets makt är stor. I samma ögonblick som den första riksdalern
donerades till Sturestoden och började förränta sig skedde miraklet:
Sten Sture vaknade till liv. Och det skulle visa sig bli mycket svårt
att bli av med honom igen.
Under åren som följde utvecklade sig riksföreståndaren till en verk
lig stötesten för studentkåren. Vid sekelskiftet 1900, nära trettio år
efter initiativet, var ännu ingen ärestod rest, mest på grund av de åter
kommande meningsskiljaktigheterna inom universitetet och student
kåren angående stödens placering och utförande.
Verkligt alarmerande borde också det faktum ha verkat, att nyare
historisk forskning fått själva grundbulten i projektet att rosta: Sten
Sture grundade inte Uppsala universitet. Om någon skulle äras var
snarare den självsvåldige ärkebiskopen Jakob Ulvsson rätt man.
I detta sammanhang är det befogat att fråga sig vad det var som
gjorde att statyresandet inte rann ut i sanden som så många andra pro
jekt. Svaret ligger troligtvis i den delikata blandningen av symbol
värde, lokal prestige och reda pengar.
Riksföreståndarens status inom det svensknationalistiska tanke
bygget framgår tydligt i retoriken som omgav firandet av slaget vid
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C .A. Brolén m.fl., "Till Svenska Folket!" i Upsala-posten 17/10 1871.
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Brunkeberg. Sten Sture sågs som den svenska allmogens räddare, en
mäktig ikon för den "urgamla bondefriheten". Han var länken som
höll samman Engelbrekts frihetskamp med Gustav Vasas - en frihets
kamp som naturligtvis skildrades som en nationell sådan, och som
underförstått utgjorde grunden för 1870-talets sköna nya värld, liber
alismens skördetid. Fakta som avvek från denna bild sopades utan
skrupel under mattan. Påfallande är hur 1400-talets Sverige skildra
des i samma termer som den moderna nationalstaten, detta 1800talets tankefoster, där folk, språk och territorium sammanföll i ett
gudagivet helt.
Sturekulten innefattade även den för romantiken typiska glorifier
ingen av folkets kärna, den rena bondestammen, och vände sig mot
utländskt förtryck. Stråk av aristokratfördömande förekom även,
medan kungarnas roll som ledare för svenska folket poängterades. 6
Firandet av Sten Sture var emellertid på intet vis något folkligt
projekt. Det var universitetet, senare studentkåren, som höll i det
hela, och det var också personer med anknytning till universitetet som
kände sig manade att bidra till de insändardebatter som med jämna
mellanrum blossade upp i lokaltidningarna.
För akademins lokalpatrioter innebar Sturefirandet 1871 en möj
lighet att knyta samman Uppsalas historia med rikets, att aktivt delta
i det stora fosterländska projekt som pågick. Äntligen hade man fun
nit en stor nationell hjälte som kunde kopplas specifikt till Uppsala,
en man som kunde ge glans åt den anrika men av Stockholm över
skuggade lärdomsstaden! Att nesligen släppa den hjälte man så fram
gångsrikt knutit till sig skulle troligen upplevts som ett nederlag.
De paralleller som många forskare dragit mellan religionens och na
tionalismens uttryck är här högst gångbara: liksom kyrkornas skydds
helgon bekräftar och stärker den separata församlingens delaktighet i
den övergripande religionen, ökade via Sten Sture staden Uppsalas
status och delaktighet i nationen.
För att riksföreståndaren skulle kunna fylla denna regionala funktion
var det paradoxalt nog av största betydelse att man hävdade motsats6

Jämför t.ex. de citat av Geijer respektive Fryxell som publicerades i Dagens Nyheter
10/10 1871.
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en, det vill säga att riksföreståndaren och hans monument var nation
ella angelägenheter snarare än lokala. Detta insisterande återkommer
mycket riktigt varje gång studentkåren förde Sven Sture på tal.
I enlighet med tanken att Sturestoden var ett uttryck för allmogen,
inte Uppsalaakademikerna, skickade studentkåren sitt upprop till
präster, rektorer och regementen runt om i Sverige. Målet var uppen
barligen att via dess förmedlare nå folket. Man försökte däremot inte
nå företagarna och industrins män, och utnyttjade inte förenings
livets nätverk för att värva potentiella donatorer. Istället kontaktades
kungahuset med gott resultat: Karl XV:s donation på 1 000 riksdaler
gjorde honom till den utan konkurrens största enskilda bidragsgiv
aren, och övriga medlemmar av kungafamiljen bidrog med ytterligare
sammanlagt 600 riksdaler.7
Det säger sig självt att den sålunda grundade Sturefonden inte
fick användas till annat än det avsedda syftet. Man hade investerat
pengar i Sten Sture den äldre, och så länge man inte gjorde av med
slantarna svävade riksföreståndarens ande envist kvar över student
kårens huvuden.

Riksföreståndaren som förkämpe för svenska folkets samling
Strax efter sekelskiftet 1900 hamnade Sten Sture åter i hetluften.
Konstnären Carl Milles, som då var en i Sverige tämligen okänd ung
man, hade utformat ett förslag till Sturemonument som student
kåren inte kunde motstå. Förslaget var djärvt, det var modernt, och
det var enormt. På toppen av en pyramidartad sockel med de tänkta
basmåtten tio gånger tio meter fylkades en skara bönder vars ansikten
och klädsel bara antyddes. Ur deras mitt höjde sig riksföreståndarens
gestalt, sittande på en oskön häst med ondsint framsträckt huvud. 8
Sturefonden täckte inte på något vis de kostnader som uppför
andet av kolossen skulle föra med sig, och än värre, konstverket var i
7

Sturekommitténs räkenskapsbok 1871-1877, Uppsala Studentkårs Sten Sture-handlingar, U 1775 b:5. Uppsala universitetsbibliotek.
8 Se foto i exempelvis Erik Näslund, Carl Milles — en biografi (Höganäs 1991), s. 96.
Originalskissen i gips är enligt Näslund förstörd.
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och med sin storlek och avvikande utformning nästan omöjligt att
placera i dåtidens småskaliga stadsbebyggelse. De nationella känslor
na bland Uppsalas studenter hade emellertid piskats upp till något
som bara kan beskrivas som storhetsvansinne. Med stöd från några
av tidens stora kulturpersonligheter - bland andra Verner von Heidenstam och skribenten Tor Hedberg - tvingade man fram beslutet
att trots alla invändningar resa Milles monument. 9 Ekonomiskt
stöddes projektet främst av tidens nya adel - de rika grosshandlarna
och andra företagare. 10
Det minne man firade var dock inte detsamma som 1871. Kulten
av den i ensam glans strålande ljusgestalten, den genomförträfflige
riddaren, hade skjutits i bakgrunden - kanske på grund av källkritik
ens framsteg, kanske på grund av de krav på ökad politisk delaktig
het som nu restes av folkflertalet. Sten Sture fick en helt ny symbolisk
funktion. Den tidigare glorifieringen av allmogen genomgick en
snabb metamorfos och omvandlades till hyllningen av det svenska
folket, en fin men betydelsefull skillnad, och riksföreståndaren blev
nu en galjonsfigur för svensk samling bortom de politiska striderna.
Den nya rollen uttrycks mycket tydligt i det upprop som gjordes för
att finansiera kolossen:
Af den från början tillämnade Sten-Sturestoden har skapats ett stort
fosterländskt monument, som på ett mäktigt och gripande sätt tolkar
Sture-minnets djupaste innebörd, ett monument öfver det svenska
folket och dess kamp för frihet och samling. 11

Notera att man åter starkt betonade Sten Stures nationella aspekt, som
vore man rädd att projektet skulle uppfattas som Uppsala stads ensak!
För dagens betraktare framstår slaget vid Brunkeberg som en illa
vald symbol för folkets enhet: striden delade ju såväl danskar som
svenskar i två läger. Att dessutom fira en unionsupplösare samtidigt
9

Jean Häggman, Uppsala Studentkårs Sten Sture-fråga 1871—1924 (Uppsala 1924), s. 25-32.
Rapport från Sturekommittén till kårdirektionen 9/5 1904, Uppsala Studentkårs Sten
Sture-handlingar, U 1775 b:8. Uppsala universitetsbibliotek.
11 Upprop från januari 1904, Uppsala Studentkårs Sten Sture-handlingar, U 1775 b:8.
Uppsala universitetsbibliotek.
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som majoriteten av det svenska etablissemanget satte sig emot Norges
pågående utbrytning ur den norsk-svenska unionen tycks även det
tämligen irrationellt.
Det tidiga 1900-talets tolkning av Sten Sture hade emellertid lika
lite med senmedeltidens verklighet att göra som 1871 års version
hade, och liksom Sten Sture av år 1871 skulle även 1902 års man bli
hopplöst föråldrad innan monumentet stod på plats. Att avbryta
projektet kom dock aldrig på tal. Penningdonationerna och univer
sitetets prestige hindrade varje tanke i den riktningen.

En urholkad symbol
Försöken att med storslagen retorik och sedelärande exempel ur det
förgångna svetsa samman samhällsklasserna rönte föga framgång.
Medan studentkåren brottades med finansieringen och placeringen
av Milles slagskepp till staty inträffade flera av de mest dramatiska
skeendena i svensk historia: storstrejken, bondetåget, första världs
kriget och - viktigast av allt - rösträttsreformerna. När studentkåren
till slut fick monumentet på plats år 1925 såg både konstverket och
det omgivande samhället helt annorlunda ut än de gjort tjugo år tidig
are. Medan Sverige blivit en demokrati hade Milles utvecklat Sturestoden i motsatt riktning och under inflytande av nietzscheanska
idéer om konstverket ovan massan höjt sockeln till imponerande
sjutton meters höjd, vilket gjorde skulpturgruppen nästan omöjlig
att se från nära håll — endast underläppen på Stens häst stack ut över
fundamentets överkant. 12 Figurerna kring riddaren var heller inte
längre anonyma representanter för folket utan hade fått ansikten.
Som modell hade bland annat monumentets störste donator, en
grosshandlare från Göteborg, stått. 13
Trots den lokalpatriotiska yra som arbetades upp vid invigningen
är det uppenbart att talare och tidningsskribenter hade vissa besvär
med att fylla Sturegestalten med mening. I mycket föll man tillbaka
på sekelskiftets eller rent av 1870-talets retorik. Tidningen Upsala
12
13

Näslund (1991), s. 170-174.
Häggman (1924), s. 55.
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refererade dagen efter invigningen det stockkonservativa tal som hållits
av universitetets rektor, i vilket han uppmanade studenterna och hela
svenska folket att låta sig besjälas av samma känslor som rått 1871:
Tyvärr finnas vad beträffar Sveriges folk i dess helhet sådana förete
elser, som icke ingiva förhoppningar härom, men låtom oss ändå tro
på en lyckosam framtid för vårt kära Sverige.
Den gamle hade vid dessa ord höjt sin stämma, men den vibrerade
av djup rörelse. Sorlet hade tystnat, det blev några ögonblick av oför
gätlig stämning, och när talet förklingat, bröt lös en ovationstorm,
som aldrig tycktes vilja sluta. 14

Försöken att ge Sturemonumentet en mer tidsenlig betydelse landade
oftast i en vagt definierad historieromantik. I dikter och anföranden
talades i luddiga termer om bandet mellan dåtid och nutid, om vikt
en av att tacksamt minnas fädrens hjältedåd och om förhoppningen
om en fredlig framtid. Monumentets utseende, aggressivt och bepans
rat som en stridsvagn, för däremot tankarna till stämningarna före
första världskriget. Mellan Sten Sture och 1920-talet låg en dubbel
klyfta: århundradena som gått sedan medeltiden och dessutom första
världskrigets blott alltför aktuella realitet. Försöken att överbrygga
avgrunderna exemplifieras av det tal studentkårens ordförande höll
vid monumentet:
Tiderna hava förändrats. De, som voro gamle herr Stens arvfiender,
äro nu våra bästa grannar, och ingen kan tänka sig möjligheten av
ofred mellan oss och dem. Folkens öden skola gå vidare i banor,
som äro oss okända, men för oöverskådliga tider skall detta monu
ment med sin stolta, kärva form förkunna för varje åskådare: Så
värnar Sveriges folk sin frihet. 15

Något som emellertid kvarstod helt oförändrat från 1871 till 1925
var det ständigt upprepade påståendet att monumentet restes å hela
befolkningens vägnar; att projektet var av nationell, inte regional
betydelse; att det inte drevs av klassintressen utan tvärtom emaner14
15

Osignerad artikel: "Ett tal av festens nestor", i Upsala 14/2 1925.
Osignerad artikel i Upsala 14/2 1925.
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ade från folkdjupet. Vid invigningen visade sig detta framhärdande
för vad det i själva verket var: prat. Vanligt folk hölls på avstånd av
avspärrningar vaktade av militär och polis. Platsen kring stöden var
reserverad för studenterna, kungafamiljen och inbjudna honoratiores. Till den efterföljande festen fick endast akademiska med
borgare lösa biljett. 16
Sturemonumentet blev alltså aldrig något nationalmonument utan
förblev, trots donationer från andra landsändar, en utpräglat lokal
angelägenhet. Även som överbryggare av klassklyftor torde stöden haft
minimal effekt. Den balladparodi som tidningen Social-Demokraten
publicerade med anledning av invigningen kan tjäna som exempel:
Herr Sten den tappre Sture
blev avtäckt med pomp i går.
Men om honom vingar bure månntro han nu stod där han står?
Se, folket stirrar mot höjden vad tycks dig om ögonfröjden,
du uppländske danneman?
Förlösande ord du finner:
'Till S t u r e n vår blick ej hinner,
men S t e n ha vi fått, minsann.' 17
Man kan med fog säga att Sten Sture inte är ett historiskt monument,
utan ett historiografiskt. Trots att bronsgubben högt där uppe ska
föreställa Sten Sture och trots att sockelns text är tagen ur Sture
krönikan, är det knappast slaget vid Brunkeberg 1471 vi fått ett
minnesmärke över. Det är snarare ett monument över det akademiska
Uppsalas felslagna ambition att glorifiera sig självt genom att expropri
era en historisk gestalt vi ser.

^ Artikel i Dagens Nyheter 14/2 1925; information i Upsala Nya Tidning!12 1925.
Anonym dikt i Social-Demokraten 24/2 1925.
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