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Abstract 

The aim of this thesis is to see how the centenary of the Titanic disaster is observed 

in the cities Belfast, Southampton and Halifax. It also contains a Swedish 

perspective to the event. There is a part of the thesis which is focused on an 

analysis of what memorials and memories mean to the disaster and the survival of 

the very same. The main sources of the thesis have mostly been internet editions of 

newspapers from the cities mentioned above, but also the paper editions of two of 

the biggest Swedish newspapers. An analysis of these sources shows that the 

memory of the Titanic, and foremost its passengers and crew is still alive. The 

perished were honoured at the commemorations through denudations of new 

memorials and descendants who paid their respects. The analysis also shows that 

the memory of the Titanic and the identity it created are important elements, 

primarily in Southampton and Belfast. These two cities embrace their Titanic 

heritage by exhibitions, both permanent and temporary ones. The conclusion of the 

analysis is that the memories of the Titanic are observed in different ways 

depending of which city it is. Belfast is a lot about remembering the construction; 

Southampton remembers the departure and Halifax focus on the perished, although, 

all three cities honour the catastrophe and the victims. No matter how the centenary 

is respected, one can easily notice that the Titanic is remembered; the question now 

is if the ship of dreams is immortal or if the disaster one day will fade to oblivion? 

 

  

Nyckelord: Titanic, historiebruk, historiemedvetande, konstgjort minne 

 

Engelsk titel: 100 years at the bottom of the sea – a comparative study of the 

remembrance of the Titanic disaster 1912 
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1. Inledning 

Natten mellan den 14 och 15 april 1912 sjönk White Star Lines RMS Titanic, mitt 

ute på Atlanten. Fartyget, som var ute på sin jungfruresa, hade ungefär 2200 

människor ombord, så väl passagerare som besättning, och de allra flesta följde 

med det grandiosa fartyget ner i djupet.  

102 år senare, tidig vår 2014, så lever skeppet fortfarande kvar. Det finns 

monument, minnesmärken, böcker, dokumentärer, filmer och sånger som berättar 

historien om Titanic, hennes offer och överlevande.  

1.1 Syfte 

 

Syftet med den här uppsatsen är att försöka se hur historia används, hur 

minneskultur kan bildas och hur historia kan överleva. Dessutom finns det ett syfte 

att försöka förstå innebörden och skapandet av sociala och kollektiva minnen. För 

att konkretisera detta har jag valt att titta på hur hundraårsminnet av 

Titanickatastrofen lyfts fram i olika tidningar i april 2012. Syftet är även att se 

huruvida det är någon skillnad på hur katastrofen uppmärksammades i olika delar 

av världen och främst då på platser som på ett eller annat sätt har en koppling till 

Titanic.  

Syftet med uppsatsen är att med hjälp av frågeställningar samt tidningsmaterialet 

kunna få en klar bild av hur en händelse överlever, vad som minns och vad som 

framhävs. Uppsatsen kommer även behandla begreppet konstgjort minne, eller 

prosthetic memory, och koppla detta till det valda undersökningsområdet.  

Det kommer även finnas en didaktiskt kopplad diskussion till uppsatsen med 

anledning av min pågående utbildning till lärare.  
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1.2 Tidigare forskning 

 

Det finns en hel del tidigare forskning om historiebruk, historiemedvetande och 

minneskultur. Dock i den forskning som jag lyckats ta del av är det främst 

monument av krig/strider/freder och minnet av dessa som tas upp som de konkreta 

exemplen. Det finns dessutom litteratur gällande betydelsen för minnet av dessa 

krig/strider/freder för det lokala samhället och även hur mindre, personliga 

monument kan ha betydelse för minneskulturen och människors sätt att minnas. 

Gällande historiebruk och medvetande så har Peter Aronssons forskning varit 

central för att få mer kraft i den teoretiska utgångspunkten i uppsatsen. Aronsson 

har dessutom bra resonemang historiemedvetande och historiebruk som sätts i 

kontrast till minneskulturen. Vidare finns det många olika perspektiv på 

minneskulturen, hur minnen skapas och förutsättningar för att de ska bevaras. De 

olika perspektiven lyfter fram just deras synsätt för teorier om hur minnen skapas 

och bevaras och vad som ingår i just begreppet minne.  

 

 Den franske sociologen Maurice Halbwachs myntade ett minnesbegrepp under 

första halvan av 1900-talet; collective memory, som går att översätta till socialt, 

eller kollektivt minne.  Halbwachs menade att människans minne endast fyller sin 

funktion inom en kollektiv kontext. Det vill säga olika grupper av människor har 

olika sorters sociala minnen som även ger upphov till olika sorters beteenden och 

hur vi använder oss av det nutida för att återskapa det förflutna.
1
 Socialt minne blir 

en del av identitetsbereppet i och med att minnen skapas genom att mentalt 

konstruera sina sociala referensramar och där med också får sin mening.  

                                                      

 
1
 http://www.press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/O/bo3619875.html; hämtad 2014-05-

08 

http://www.press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/O/bo3619875.html
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Ett annat minnesbegrepp som är centralt i den följande undersökningen är 

prosthetic memory, som kan översättas till konstgjort minne, ett begrepp som 

uppstår genom samspelet mellan en person och historiska berättelser via 

upplevelser genom till exempel museum eller filmer. Genom att uppleva detta så 

sätts den enskilda personen in i ett större historiskt sammanhang och får en mer 

personlig koppling till en händelse; minns något som man inte varit med om
2
. 

Konstgjorda minnen kan även skapas genom kulturella samband, så som traditioner 

för minnesskapandet eller andra sätt där icke-upplevda minnen sätts i fokus.
3
 Enligt 

Landsberg så finns det också en oro att förmedlandet av ett konstgjort minne genom 

filmbranschen skapar en okunskap och att människor till slut kanske inte kan skilja 

äkta minnen från konstgjorda sådana
4
.  Värt att påpeka här är att museum, filmer 

och andra kanaler som förmedlar historia på ett eller annat sätt lyfter bara fram 

delar av historien, vissa perspektiv som kanske anses viktigare än andra. Man kan 

alltså fråga sig, vem det är som väljer vilken historia som ska minnas och vilken 

som inte får lika stor uppmärksamhet. 

 

Ytterligare litteratur om minneskulturen som det tagits del av inför uppsatsen är 

boken Cultural cleansing in Iraq: Why Museums Were Looted, Libraries Burned 

and Academics Murdered
5
. Texten tar upp hur det irakiska kulturarvet förstördes av 

amerikanerna under Irakkriget och hur tusentals år gamla föremål, några med rötter 

från Mesopotamien, blivit förintade. Läser man Cultural cleansing in Iraq väcks 

frågan om hur viktigt det är med kulturarv, minnen och speciellt riktigt gamla 

sådana som nästan är beroende av konkreta föremål som bevarats för överlevandets 

                                                      

 
2
 Landsberg, Alison; Prosthetic Memory : The Transformation of American Remembrance in the 

Age of Mass Culture; 2004; Columbia University Press; New York; s. 2 
3
 Landsberg; 2004; s. 26-28 

4
 Landsberg; 2004; s. 31 

5
 Baker, Raymond W. Ismael, Shereen T. Ismael, Tareq Y; Cultural Cleansing in Iraq : Why 

Museums Were Looted, Libraries Burned and Academics Murdered; 2009; Pluto Press; London 
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skull. Platser och föremål som har en stor betydelse för den irakiska identiteten och 

historien blev totalförstörd, något som kan skapa problem för till exempel 

minoriteter som kanske har ett starkare behov av en identitetskoppling. 

Identitetskopplingen kan ha en stor betydelse för historiemedvetandet och 

historiebruket – vad man har för koppling till historien och hur man använder den. 

Genom att irakier fått delar av historien förintade kommer det ligga en utmaning i 

att bevara det förstörda minnet, speciellt med tanke på att det är mer än bara 

kulturarvet som förstörts i kriget, nämligen liv, familjer och hem. Socialt minne är 

kopplat till förmedling av samtida värderingar och därmed kan de förstörda och 

stulna mesopotamiska föremålen få en ny mening, de kan representera ett agg mot 

USA, istället för ett bevarade av den irakiska kulturen.  

 

Jag har dessutom tagit del av en artikel vid namn Sinking feelings: representing and 

resisting the Titanic disaster in Britain, 1914 - ca 1960, skriven av Andrews 

Wells
6
, som beskriver att det efter Titanickatastrofen fokuserades på hjältedåd och 

att fartygets besättning framställdes som hjältar. Det här är också något som, enligt 

Wells, framkommer i filmen A night to remember (1958). Han menar också att 

katastrofen sedermera hamnade i skymundan, och praktiskt taget glömska, när det 

allmänna intresset för katastrofen minskade i och med de båda världskrigen och 

förintelsen. Under andra halvan av 1900-talet började intresset återigen växa fram, 

bland annat genom filmen A night to remember som kom ut 1958, upptäckten av 

vraket 1985 samt filmen Titanic (1997).  

 

I forskning om själva Titanickatastrofen så vill jag lyfta fram ett namn; Claes-

Göran Wetterholm, som ofta refereras som Titanicexpert och som skrivit böcker 

och håller föreläsningar om skeppet. En bok han skrivit om Titanic har ett kapitel 

                                                      

 
6
 Wells, Andrew; Sinking feelings: Representing and resisting the Titanic disaster in Britain, 1914 – 

ca.1960; Journal of British Studies, Volume 52, Issue 02, April 2013 
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hängivet åt minneskulturen efter Titanic och hur det uppkommit en marknad med 

Titanicrelaterade, eller inspirerade, produkter.  

 

Kopplat till dessa forskningslägen sätts min uppsats in i ett läge där minnet och 

bevarandet av Titanickatastrofen undersöks och där genom även begrepp som 

historiebruk och historiemedvetande i samband med den specifika händelsen. 

1.3 Frågeställningar 

 

De frågeställningar som uppsatsen är uppbyggd på är följande:  

- Hur uppmärksammas hundraårsdagen av förlisningen? 

- Vad av katastrofen är det som minns?  

- Finns det skillnader på vad som lyfts fram beroende på geografiskt läge 

och/eller platsens historiska betydelse för Titanic?  

- Vad är det som lyfts fram jämfört med tidningarnas rapporteringar i april 

1912? 

- Hur länge kan minnet av Titanic hållas levande?  

 

1.4 Avgränsningar  

 

För att komprimera min uppsats något så har jag valt att göra vissa avgränsningar. 

Jag har valt att fokusera på ett visst antal tidningar, så väl lokala som nationella och 

se hur de rapporterar hundraårsminnet från den 10 april fram till den 16 april
7
. 

Anledningen till varför jag valde just dessa datum är för att de har en historisk 

betydelse, då Titanic var ute på havet 10-15 april 1912, 16 april blir en del av 

uppsatsen då inte allt som hände 15 april kan dokumenteras samma datum. Jag har 

också i de flesta fall fått avgränsa mig till vad nätupplagorna av tidningarna skriver, 

                                                      

 
7
 Undantag; Dagens Nyheter, som endast skrev om Titanic 8 april 2012.  
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då det inte går att få tag på utländska tidningar i mikrofilmsformat. Gällande de två 

svenska tidningarna har jag dock valt att utgå från de mikrofilmade versionerna.  

 

De tidningar jag har använt och motivering till mitt val är: 

The Belfast Telegraph (Belfast, Storbritannien) för att Titanic byggdes av företaget 

Harland and Wolff, i just Belfast.  

 

The Chronicle Herald (Halifax, Nova Scotia, Kanada) för att staden Halifax blev en 

viktig del av efterarbetet av katastrofen och bärgningarna av liken skedde med 

Halifax som utgångspunkt. I Halifax finns det även tre kyrkogårdar där döda från 

Titanic vilar.  

 

The Daily Echo (Southampton, Storbritannien) för att Southampton var hamnen 

ifrån vilken Titanic seglade och dessutom hemstad för många i besättningen. Just 

som enskild stad brukar man säga att Southampton drabbades hårdast av 

katastrofen. 

 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet för att även få in ett svenskt perspektiv i 

det hela och för att tydligare kunna se eventuella skillnader och likheter med 

resterande rapporteringar.  

 

1.5 Material 

Materialet som ligger som grund för min uppsats är tidningsartiklar från tidningarna 

Belfast Telegraph, the Daily Echo, the Chronicle Herald, Svenska Dagbladet och 

Dagens Nyheter, som kommer från tre olika länder, Storbritannien, Kanada och 

Sverige. Tre av tidningarna är baserade i städer som har en direkt koppling till 

Titanic på olika sätt och två stycken är svenska tidningar. De tre utländska 

tidningarna är alla dagstidningar och lokala som antingen täcker en stad eller en 
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större region. De två svenska tidningarna är landets största morgontidningar, vilka 

båda riktar sig mot hela landet dock är en av dem betydligt mer huvudstadsinriktad 

än den andra.    

 

 

 

 

2. Metod och teori  

 

2.1 Metoddiskussion 

 

Min uppsats kommer främst vara baserad på tidningsmaterial från olika delar av 

västvärlden. Meningen med att använda sig av just tidningsmaterial är för att ett 

av massmedias syfte är att informera samhället om aktuella händelser. Sett till 

just den historiska delen så är tidningar ett tacksamt källmaterial, då 

tidningsartikeln förhoppningsvis speglar ett samhälles, eller en del av 

samhällets, uppfattningar och värderingar. Just speglingen av samhället är också 

viktigt att komma ihåg när man arbetar med just tidningstexter, då de speglar 

sanningen just nu. Sanningen kan ändras om det tillkommer eller försvinner 

uppgifter
8
. Med tanke på att det material jag främst kommer använda är artiklar 

som publicerats på tidningarnas nätupplagor så är risken att de kan ha redigerats 

efter första publicering. Det är just speglingen av en händelse som jag hoppas 

på att kunna hitta i källmaterialet, förhoppningsvis besvarar de tidningar jag valt 

de frågeställningar som min uppsats är uppbyggd på. 

 Uppsatsen kommer utgå från ett komparativt och kvalitativt metodsätt. Det 

innebär att det kommer ske en jämförande studie mellan diverse tidningstexter 

                                                      

 
8
 Lundgren Kristina, Ney Birgitta, Thurén Torsten;  Nyheter – att läsa tidningstext; 1999; Ordfront; 

Stockholm s. 7 
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samt även en analys av det texterna för fram. Så väl den komparativa som den 

kvalitativa metoden kommer dessutom sättas in i ett historiskt perspektiv genom 

kopplingen till vad som skrevs 1912. Tidningstexternas innehåll kommer även 

kopplas ihop med nedan nämnda teoriingångar.  

 

2.2 Teoretisk diskussion 

 

Sett ur ett teoretiskt perspektiv så kommer uppsatsen fokusera på historiebruk, 

historiemedvetande och förvaltandet av en minneskultur. Det innebär att det som 

lyfts fram är hur historia används och hur det minns.  

Begreppet historiemedvetande betyder, enligt Peter Aronsson
9
, bland annat att man 

har en förståelse för relationen mellan dåtid, nutid och framtid. Aronsson menar 

också att har man den här synen på historiemedvetande så minskar det risken för 

historielöshet; då relationerna mellan då, nu och framtid sällan uttrycks medvetet, 

men ändå finns där.  

Så väl Aronsson
10

 som Peter Englund
11

 skriver om begreppet historielöshet och 

dess innebörd; de båda har ungefär samma definition på begreppet; avsaknad av 

historiekunskaper och/eller historiemedvetande. Dock menar Englund att begreppet 

”historielöshet” är överdrivet och kanske inte alls så allvarligt som det i vissa 

kretsar vill verka. Personligen anser jag att en diskussion om historielöshet kan vara 

till största grad intressant när man talar om historiemedvetande, historiebruk och 

minne.  

                                                      

 
9
 Aronsson, Peter; Historiebruk – att använda det förflutna; 2004; uppl. 1:8; Studentlitteratur AB; 

Lund; s 67-68 
10

 Ibid. s. 68 

 
11

 Englund, Peter; Den svenska historielösheten; 

www.peterenglund.com/textarkiv/historieloshet.htm 
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2.3 Begreppet minne 

 

 

Det mänskliga minnets episodiska karaktär, det vill säga, att vi tenderar att 

minnas i form av meningsfulla helheter, representerar också en central 

förståelse av hur människor fungerar. Vi registrerar inte omvärlden på ett 

passivt sätt, utan vi registerar vad vi varit med om. Minnet är inte ett passivt 

lager där saker förvaras, utan det är en resurs med vars hjälp vi ständigt 

återskapar vad vi upplevt.
12 

 

Begreppet minne kommer vara en central del i min uppsats, då 

huvudfrågan handlar om hur minnet av en historisk händelse lyfts fram 

i nutid. Det är där med även viktigt att komma ihåg att det hela tiden rör 

sig om minne och att uppgifter där med kan strida mot varandra, oavsett 

om det gäller rapporteringarna från 2012 eller 1912. Dessutom är det 

viktigt att se vad det är som lyfts fram i de olika artiklarna, vad det är 

som minns och hur det minns. Genom olika monument och 

minneshögtider så skapas det ett kollektivt minne av händelser, en 

försäkran om att det inte glöms bort. I diskussionen om monument, 

minnesmärken och vad som minns kan man också lyfta frågan vad är 

det som inte minns? För att citera Peter Englund: ”Vad bestämmer vi att 

glömma och vad väljer vi att minnas?”
13

 John Tosh talar om kollektivt 

minne och minnesmärken och menar att: ”Beställandet och 

utplaceringen av alla dessa monument vittnar om ett samhälle där det 

kollektiva minnet inte längre kan tas för givet”
14

. Blir monumenten då 

                                                      

 
12

 Lundgren Ulf P., Säljö, Roger Lidberg, Caroline(red); Lärande, Skola, Bildning; 2012; Andra 

utgåvan;  Natur och kultur;  Stockholm; s. 163. 
13

 Ibid. 
14

 Tosh, John; Historisk teori och metod; 2011; upplaga 3:1; Studentlitteratur AB; Lund; s. 317.  
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en slags påtvingad minneskultur?  

Är det värt att skapa stora monument och minnesmärken idag? Vad får 

de för betydelse? Kan man säga att storfilmer från Hollywood blir 

monument? Händelser och personer blir ”förevigade” men frågan är till 

vilken historisk relevans och historisk äkthet. På så sätt så försvinner 

syftet med ett ihågkommande och allt blir bara fiktion. Idag kan en film 

slå stort i hela världen och på så sätt förmedla en berättelse om en 

historisk händelse, men det är viktigt att komma ihåg att film är 

populärkultur och att om man ska se det som något annat måste de 

kritiska glasögonen på. För filmens huvudsyfte är inte att informera 

eller lära ut, huvudsyftet är underhållning och då kan detaljer ändras för 

ett ökat underhållningsvärde. 

 

2.4 Mening genom historia 

 

Peter Aronsson menar att de grundläggande punkterna i skapandet av en mening i 

historien är ”mening, legitimitet och hantera förändring av oss själva och 

verkligheten”
15

. Genom en samverkan mellan dessa tre ord, så får man grunden till 

historiemedvetande som i sin tur ligger till grund för delar av den här uppsatsen.  

 

Aronsson listar också upp fem punkter som även de är centrala i meningsskapandet 

i historia samt i delar av uppsatsen. De här fem punkterna är: 

1. Skapar helhet genom kronologiskt och berättande 

sammanhang. 

2. Evigt liv genom minnen och ritualer. 

3. Omvandlar tolkningar till saklighet – bildar myter. 

                                                      

 
15

 Aronsson; 2004; s. 57 
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4. Gestaltning ger liv och upplevelse. 

5. Expanderar erfarenheten till andra samhällen, andra tider. 
16

 

Aronsson menar också att allt fler delar i samhället får en historia, genom att bland 

annat intressen förskjuts och nya kategoriseringar skapas; kvinnor och sexualitet är 

två exempel av dessa kategoriseringar som växt fram
17

.  Det här innebär alltså att 

de ovan nämnda punkterna kan ge mening till mycket, beroende på hur intresset i 

samhället förskjuts. Just nu, 2014, är det till exempel ett stort fokus på genus i 

samhället i stort, vilket innebär att genushistoria också kommer få större genomslag 

än vad det redan har och kan få större breddning genom punkterna. 

 

3. Empirisk undersökning 

I följande kapitel presenteras den empiriska undersökningen, det vill säga det som 

framkommer i tidningarnas artiklar om Titanickatastrofen under den undersökta 

perioden 10-16 april 2012. Tidningarna kommer presenteras i alfabetisk ordning 

och deras förmedling av minnet av katastrofen kommer även ställas mot hur 

nyheten fördes fram 1912.  

3.1 Belfast – Belfast Telegraph 

 

“A minute’s silence has been held as a memorial was opened in Belfast marking the 

centenary of the sinking of the Titanic”
18

 

I Belfast är det fokus på Titanic runt den 14-15 april och inte så mycket runt den 

tionde. Det betyder alltså att hundraårsminnet ligger fokuserat på datumen för 

katastrofen och inte avseglingen från Storbritannien.  

                                                      

 
16

 Ibid 
17

 Aronsson; 2004; s. 75 
18

 Belfast Telegraph nätupplaga; artikel publicerad 15 april 2012 

http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/local-national/northern-ireland/memorial-honours-titanic-

victims-28738578.html 
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I den nordirländska huvudstaden så uppmärksammas hundraårsminnet av 

katastrofen bland annat genom en konsert; ”MTV presents: Titanic Sounds”
19

, i 

Belfasts hamnområde där Titanic byggdes. ”Titanic Sounds” är, enligt Belfast 

Telegraph, en av flera event i staden som skulle uppmärksamma minnet av det 

permanenta arv som Titanic lämnat efter sig. De menar också att även om den här 

konserten i sig var väldigt upptempo och glad, så skulle jubiléet sedan fortsätta i en 

mer dämpad stämning
20

.  

I Belfast hölls även en föreläsning i samband med hundraårsminnet. Föreläsningen 

hölls av Robert Ballard, som 1985 lyckades upptäckta vraket av Titanic på 

Atlantens botten. Det som framkommer i Belfast Telegraph är hans önskan, eller 

tanke, om skapandet av ett Titanicundervattensmuséeum och därigenom lyckas 

bevara vraket och genom teknologi göra det tillgängligt för allmänheten. Ballard 

förspråkade också att måla Titanics skrov med ett medel med konserverande effekt 

för att förhindra en större utbredning av den korrosion (frätning) som sker på 

fartygets vrak just nu
21

.  

Själva fartyget, passagerarna och katastrofen mindes och hedrades genom tysta 

minuter, minnesgudstjänster samt avtäckning av nya monument. Ett av 

monumenten som invigdes i samband med minnesdagen för Titanics förlisning var 

”The Titanic Memorial Garden”
22

, som bland annat består av minnestavlor i brons 

med namnen på de som omkommit, så väl passagerare som besättningsmän och 

                                                      

 
19

Belfast Telegraph nätupplaga; artikel publicerad 13 april 2012. 

http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/local-national/northern-ireland/stars-perform-at-titanic-
festival-28737633.html  
20

 Ibid 
21

 Belfast Telegraph nätupplaga; artikel publicerad 15 april 2012 

http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/local-national/northern-ireland/discoverer-urges-

underwater-museum-28738084.html 
22

 Belfast Telegraph nätupplaga; artikel publicrad 14 april 2012 

http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/local-national/northern-ireland/titanic-memorial-garden-

completed-28737809.html 

http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/local-national/northern-ireland/stars-perform-at-titanic-festival-28737633.html
http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/local-national/northern-ireland/stars-perform-at-titanic-festival-28737633.html
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musiker; totalt över 1500 namn
23

. Namnen står dock inte i någon annan ordning än 

bokstavsordning, vilket innebär att de olika klasserna är blandade bland 

besättningen etc. Belfast Telegraph menar att det är första gången som ett 

monument över alla som dog restes
24

. Det vill säga första gången som så väl 

passagerare och besättning hedras på samma monument. 

 

3.2 Halifax – The Chronichle Herald 

 

“They gathered to commemorate compassion. 

And to remember. 

In a city that never forgot”
25

. 

I Halifax, som är staden där 150 lik fördes och begravdes dagarna efter katastrofen, 

mindes Titanic och dess offer med ett följe som gick genom Halifax med ljus och 

vissa var iklädda kläder som var tidsenliga för 1912. Kortegen bestod av ungefär 

500 personer och ledde fram till St Pauls Church, där kyrkklockorna för hundra år 

sedan ringt för de döda som kom till staden. Nu ringde de igen, för att hedra 

minnet. Klockringningen följdes sedan av en tyst minut
26

.  

Halifax bemärkte även hundraårsminnet genom ett evenemang; ”Night of the Bells 

event” där stadens koppling till Titanic uppmärksammades med musik, en 

presentation av själva tidningen Chronicle Herald om deras rubriker och 

rapporteringar från 100 år tillbaka samt en äldre inspelad intervju med överlevaren 

Eva Hart.   

                                                      

 
23

 Belfast Telegraph nätupplaga; artikel publicerad 15 april 2012 

http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/local-national/northern-ireland/memorial-honours-titanic-

victims-28738578.html 
24

 http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/local-national/northern-ireland/titanic-memorial-garden-

completed-28737809.html 
25

 Chronicle Herald nätupplaga; artikel publicerad 14 april 20:16; uppdaterad 15 april kl 00:22 

http://thechronicleherald.ca/titanic/86600-halifax-commemorates-the-titanic 
26

 ibid  
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Det förekom även skådespel som gav liv åt historien och för att återskapa en tid då 

”människan och maskinen gick samman för att erövra land, hav och himmel och 

göra det man en gång trodde var omöjligt, möjligt”
27

. 

Minnen från själva förlisningen fick också rum i hundraårsminnet och skådespelare 

läste upp vittnesmål och gav där med katastrofen liv återigen
28

. 

Chronicle Herald skriver även om ett kryssningsfartyg som åkte från New York, via 

Halifax, till vrakplatsen. Där, mitt ute på Atlanten, hölls en minneshögtid för 

katastrofens offer. På kryssningsfartyget, Azamara Journey, spelade en orkester 

psalmen Nearer my God to Thee (Närmare Gud till dig), samma psalm som 

Titanics orkester troligtvis spelat på samma plats, 100 år tidigare. Precis innan 

psalmen hade spelats hade även kryssningsfartygets kapten och chefsingenjör lagt 

ner två stycken, nedbrytbara, kransar i vattnet för att hedra de döda. Ombord fanns 

det även ättlingar till personer som omkommit i katastrofen som ville ta ett sista 

farväl till sina släktingar, som de egentligen aldrig känt
29

.  

När klockan slog 23.40, tidpunkten för Titanics kollision med isberget, ljöd 

Azamara Journeys vissla högt och länge. När visslan tystnat och ljudet av den 

försvunnit över Atlanten hölls två tysta minuter, för att i tystnad hedra minnet av de 

omkomna. Detta följdes sedan av namnen på de omkomna, skrivna på fotografier 

av Titanic. Dessutom ljöd morsekoden som Titanic skickade ut för att be om hjälp 

över fartyget.
30

.    

 

 
                                                      

 
27

 Ungefärlig översättning gjord av Emmy Petersson; orginalcitat: “man and machine teamed up to 

conquer the land, sea and sky, making the once-thought impossible, possible” – Chronicle Herald 

nätupplaga; ibid 
28

 Ibid 
29

 Chronicle Herald nätupplaga; artikel publicerad 14 april 2012 kl 19:53; uppdaterad 16 april kl 

05:44. http://thechronicleherald.ca/titanic/86598-a-ceremony-steeped-in-history-respect 
30

 Ibid 
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3.3 Southampton – The Daily Echo  

 

”Today is the centenary of a disaster Southampton can never forget. Exactly 100 

years ago, RMS Titanic sank after hitting an iceberg in a tragedy that will haunt 

the city forever.”
31 

I Southampton uppmärksammades hundraårsdagen av avseglingen genom att barn 

paraderade med skyltar av de omkomna besättningsmän som var bördiga från 

staden. Dessutom hölls det en minnesstund vid kajplats 44 i Southamptons hamn, 

från vilken Titanic for iväg.  Närvarande vid den här minnesstunden var bland annat 

ättlingar till personer ombord på Titanic. Klockan 12 den 10 april 2012, exakt 100 

år sedan Titanic lämnade Southampton, ljöd en inspelning av fartygets vissla tre 

gånger efterföljt av en tyst minut. Det delades även ut röda rosor till de närvarande 

vid kajen som de fick kasta i havet, som en symbol för någon som de själva kanske 

ville skänka en tanke; ”The entire audience were later presented with a single rose 

to cast into the sea as their own mark of remembrance”
32

. 

Samma dag som hundraårsminnet av Titanics avfärd från Southampton 

uppmärksammandes öppnades ett nytt museum i Southampton; Sea City. Muséet, 

vars öppnande var ytterligare en del av Southamptons minnesmarkering av Titanics 

avsegling
33

, har bland annat en utställning som heter ”Southampton’s Titanic 

Story”
34

.  Enligt deras hemsida så förmedlar muséet bland annat hur fartygets 

besättning hade det och hur deras arbeten såg ut och var utformade. Just 
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 The Daily Echo nätupplaga; artikel publicerad 15 april 2012 kl 07:00 
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32
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besättningen får stor uppmärksamhet i Southampton, då många kom ifrån staden 

och bodde där när de inte var ute till havs.  

Det är dock inte bara själva avseglingen som får uppmärksamhet i Southamptons 

medier, utan även årsdagen för själva förlisningen, även om det inte är i lika stor 

utsträckning. Det talas mest om att turister från hela världen åkt till Southampton 

för att besöka monument och gravar för att på så sätt uppmärksamma 

hundraårsdagen (dagarna) och att det bland annat skulle hållas minnesgudstjänst för 

att hedra offren. I en park i Southampton ritades det även upp en fullskalig kontur 

av fartyget på marken, så att människor kunde få en bild av dess storlek. Det här 

monumentet, Titanic – From Prow to Stern (översättning; Titanic – från bog till 

akter), var dock bara på plats under dagarna då minnet av Titanic högtidlighölls
35

.  

 

Något mer som lyfts fram från Southampton är en kryssning med 

kryssningsfartyget Balmoral, som är en minneskryssning för Titanic och dess offer. 

En del av passagerarna på Balmoral är ättlingar till besättning eller passagerare 

ombord på Titanic och ska man tro en talesperson för kryssningen så kommer 

tidpunkten för katastrofen uppmärksammas:  

”A spokeswoman for the cruise said when the clocks reached 11.40pm on the ship - 

the time the Titanic hit the iceberg - the captain would make an announcement and 

the names of those who died would be read out.”
36

 

Kryssningen är en speciell sak som genomförs för att hedra Titanic och offren; 

genom att ha med ättlingar ombord, uppmärksamma tidpunkten och de omkomna 

samt även göra detta på platsen där Titanic vilar ca 3800 m
37

 under ytan.  

                                                      

 
35

 The Daily Echo nätupplaga; artikel publicerad 15 april 2012 kl 07:00 
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3.4 Sverige – Dagens nyheter samt Svenska Dagbladet 

 

I de svenska tidningarna får inte hundraårsminnet av katastrofen särskilt stor 

uppmärksamhet. Det är inget fokus på minnesstunder eller liknande, däremot så 

diskuteras anledningen till varför Titanic överlevt i 100 år.  

 

Dagens Nyheter har frågat Titanicexperten Claes-Göran Wetterholm om vad han 

tror är anledningen till minnet av Titanic. Wetterholm menar att det finns ett 

intresse för att det var en av de första teknikkatastroferna, som skedde i en tid då 

det fanns idéer om att tekniken var lösningen på allt. Dessutom kunde nyheten om 

förlisningen spridas snabbt, genom just de tekniska faciliteterna Han menar också 

att det finns en fascination av själva undergången, samt att den blivit romantiserad 

genom James Camerons film från 1997
38

. 

I Svenska Dagbladet förs det också fram anledningar till varför man fortfarande 

minns katastrofen. Precis som i DN så skriver även SvD om att en av anledningarna 

är för att tekniken underlättade rapporteringarna om katastrofen. Men SvD menar 

också att händelsen också fortfarande lever kvar för att White Star Line gjorde ett 

stort PR-arbete kring Titanic, faktumet att alla inte hade chansen att överleva och 

att så väl fattiga som rika passagerare omkom. Dessutom menar de att upptäckten 

av vraket 1985 gav nytt liv till Titanic och hennes öde
39

. 

SvD skriver även ett litet stycke om att svenskarna utgjorde den tredje största 

passagerargruppen, med sina 123 stycken ombord. De nämner även två stycken av 

dessa 123, en som omkom och en som överlevde. Dessutom framkommer det att i 
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och med hundraårsdagen för Titanics förlisning så kommer havsbotten där vraket 

ligger skyddas av UNESCO
40

. 

 

 

3.5 Minnet 2012 jämfört med katastrofen 1912 

 

De första rapporterna i svenska tidningar 16 april 1912, visar först på att katastrofen 

inte alls var så hemsk som den senare visade sig vara, utan så väl Svenska 

Dagbladet som Dagens Nyheter menade på att Titanic förvisso stött på ett isberg, 

men att alla passagerare överlevt och till och med att Titanic var på väg mot 

Halifax. Rapporteringarna fortsätter med en noga beskrivning av hur de olika 

klasserna har det ombord. De följande dagarna blev rapporterteringarna dock mer 

lika den historia vi känner till idag, det skrevs även om hur psalmen Närmare, Gud 

till dig spelades under tiden Titanic sjönk
41

. 

I de tidningsartiklar som publicerades om Titanic 100 år senare så är det inte själva 

förlisningen som är i fokus, utan det är snarare minnet av passagerare och 

besättning som är medelpunkt. Även om passagerare och delar av besättningen 

nämndes redan 1912, så är det de ”vanliga” människorna som får utrymme i 2012 

års rapporteringar jämfört med mycket fokus på Bruce Ismay och E.J. Smith
42

 

1912. Förutom detta så fanns det ett behov av att hitta en skyldig 1912
43

 medan 

2012 är skuldfrågan helt bortglömd, åtminstone i det material som uppsatsen tagit 

del av.   

Det här kan förklaras med att behovet av en skuldbeläggning kanske försvann i och 

med att det hölls sjöförhör och ingen dömdes till att vara skyldig till katastrofen – 
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den klassades som en olyckshändelse
44

. Dessutom kanske det snarare så att det som 

man vill minnas är människorna, inte allt runt omkring.  

 

 

4 En komparativ diskussion 

 

Ser man generellt över alla de rapportringar som skett under de undersökta dagarna 

så kan man konstatera att minnet av Titanic lever i allra största mån, kanske främst i 

Southampton och Belfast, även om Halifax månar om sitt arv.  

Det som är fascinerande med det som rapporteringarna visar är att Titanic har satt 

sitt spår i de städer som är stora delar av historien och att minnet över katastrofenv 

förs fram på helt olika sätt.  I Belfast hedras minnet genom populärkultur och en 

konsert som kanske egentligen inte har så jättemycket mer koppling med Titanic än 

att den hölls i närheten där fartyget byggdes. Det hölls även tysta minuter i den 

nordirländska huvudstaden och ett nytt minnesmonument avtäcktes.  Det som, 

förutom konserten, är speciellt för just Belfasts sätt att minnas katastrofen är att de 

hade en föreläsning av Robert Ballard. Dock är det problematiskt att säga vad den 

spelade för roll i själva minneshögtiden, då det enda som tagits del av föreläsningen 

är vad Belfast Telegraph skrivit.  

 

Southamptons uppmärksammande hundraårsminnet av katastrofen genom en stark 

koppling till stadens eget förhållande till katastrofen och de som var ombord. Det 

visar att det fortfarande finns ett intresse och en anledning till att minnas; och det är 

snarare förlusten av så många av stadens invånare än själva fartyget som spelar 
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störst roll. Det märks tydligt hur mycket Titanickatastrofen påverkade Southampton 

och det är många anknytningar till ättlingar till antingen omkomna eller överlevade. 

Rapporterna från Halifax är de som är mest ”dämpade” och som det dessutom var 

svårast att hitta artiklar om i deras nätupplaga, då det främst kom artiklar från 1912 

när man sökte på ”Titanic”. Men av det som jag fick fram så är minnet av Titanic 

levande i Halifax också, även om staden fick den mörka delen av historien och är 

väsentlig i efterarbetet med de döda.  

”En gravsten på en kyrkogård kan lyftas ur sitt relativt privata rum genom att 

infogas i ett annat sammanhang”
45

, i Halifax finns det inte mindre än tre 

kyrkogårdar där det totalt finns 150 begravda, som har samma dödsdatum på sina 

gravstenar; 15 april 1912 och blir på så sätt betydligt mer än bara en gravsten.  

 

På så sätt känns det som de tre städerna har tre olika delar av minnet efter Titanic. I 

Belfast känns det som man minns Titanic som den maskin hon var. Stor, grandiös 

och levande. I Southampton där emot, minns man besättningen och människorna, 

de som gav staden liv och vars liv med stor risk försvann i Atlanten. Det är just 

förlusten av liv som minns i Halifax, hur båtar förde lik tillbaka in till land och hur 

kyrkklockor klämtade för de döda.  

Med de här tre utgångspunkterna blir tidningsrapporterna och deras upplägg ganska 

logiska och dessutom visar det på att händelsen minns och uppmärksammas på 

olika sätt i de olika städerna.  

Historiebruk och historiemedvetande används på ett starkt sätt i så väl Belfast, 

Southampton och Halifax som på de två kryssningsfartyg som åkt ut till havs för en 

minnesstund. Det handlar om Titanics vissla som, inspelat, återigen ljuder över 

Southamptons hamn klockan 12 den 10 april 2012. Det handlar om Halifax 

kyrkklockor som återigen ringer för de döda och det handlar om minnesstunder på 
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den exakta platsen för vraket och nya minnesmonument i de berörda städerna.  

Att låta Titanic vissla för avgång, exakt 100 år efter avresan och de liknande 

händelserna, som markerar en speciell tid, visar på att man tar historien och gör den 

verklig igen. Det är inte längre något som hände någon gång för längesen, utan det 

blir något som hände just här, just vid den här tidpunkten för ett visst antal år sedan. 

Det är det som dessutom är en av grundpelarna för historiemedvetande, förmågan 

att göra historia verklig och ”just här”-känslan.  

 

I så väl Southampton som i Belfast och på kryssningsfartyget skapas det en identitet 

med historien, man förvaltar sitt arv. Sen kan man koppla den identitetskoppling 

som görs med en turismexploatering, 2012 öppnade fasta så väl som temporära 

utställningar i bland annat Storbritannien. En av dem är the Titanic experience och 

Titanic quarters i Belfast, som öppnade i närheten av där Titanic byggdes. Den här 

utställningen är dels ett sätt att berätta Belfasts Titanicberättelse, men också en 

turistattraktion och en del av Nordirlands utvidgning av turismnätet
46

.   

 

I de flesta av fallen med hedrandet av hundraårsminnet av Titanic så är begreppet 

minnesplatser centralt, vilket i sin tur innebär platser, så väl som minnen, har 

historiska, intellektuella, känsloladdade och omedvetna anknytningar
47

. Applicerar 

man det här till det som tidningarna skrivit om angående Titanic 2012, kan man 

enkelt se att de i alla de engelsktalande städerna lägger vikt vid att just deras stad 

har en koppling till Titanic. Minnet hedras på olika sätt, men det är deras del av 

Titanichistorien som upplyfts; det har skapats ett kulturarv i städerna som ska 

bevaras. För att bevara kulturarvet som skapats efter Titanic så skapar man museum 

och monument och minnet av katastrofen blir gemensamt för de som bor i städerna, 

då katastrofen på något sätt påverkat dem, eller deras släktingar. 
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Jämför man det tidningarna skriver i Storbritannien och Kanada med det som 

tidningarna i Sverige skriver så är det tydligt att det finns ett större intresse i de två 

förstnämnda länderna. Det här kanske sker ganska naturligt, då det finns direkta 

kopplingar till Titanic där, men kanske inte samma koppling i Sverige. Samtidigt 

kan det också vara ganska förvånande, då Titanickatastrofen skedde i en tid då 

världen hade krympt genom teknikens framkomst och då utvandringen till USA 

hade pågått i många decennier. Lägger man dessutom till att svenskar var den tredje 

största nationaliteten ombord på Titanic så borde minnet kanske vara större och på 

så sätt kanske en hedring till de omkomna svenskarna hade varit på sin plats, mer 

än de få rader som Svenska Dagbladet nämner.  

En chansning är dock att det i september 2014 kommer finnas liknande rapporter i 

svenska medier som det gjorde i de brittiska och kanadensiska i april 2012, då det 

är 20 år sedan Estoniakatastrofen, en katastrof som drabbade Sverige betydligt 

värre än Titanic. 

5 Analys  

I följande kapitel analyseras det tidningarna för fram och detta sätts sedan i relation 

med kollektivt och socialt minne. Detta lägger också grunden till diskussionen som 

kommer i nästa kapitel, där överlevandet av ett minne diskuteras.  

 

”However, it remains the case that the Titanic exerts an enduring appeal and is a 

stubbornly persistent feature of British ”cultural memory”. “ 

“…one particular focus of British memory of the disaster is an emphasis on the 

heroism and professionalism of the ship’s crew (particularly its officers, engineers, 

musicians, and wireless operators), which was reified at an early stage in the form 

of memorials and monuments”
48

. 
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Wells för fram meningen att det sedan ett tidigt stadie har funnits ett fokus på 

hjältemod och proffsigheten bland Titanics besättning och att den här betoningen 

har lyfts fram i skapandet av monument och minnesplatser. Drar man paralleller till 

det som Wells lyfter fram med det som tidningarna i den empiriska delen lyfter 

fram i sina rapporteringar så är väl det närmsta man kommer uppmärksammandet 

av besättningsmännen i Southampton. Även om det inte var något speciellt fokus på 

hjältemod, så var det ändå besättningen från staden som lyftes fram och som 

hedrades. Även om det var många ättlingar till ombordvarande med på 

minnesstunderna, så var det snarare stoltheten över de tidigare generationerna som 

kom fram än en glorifiering av hjältemod. 

 

 

5.1 Kollektivt minne och Titanic 

 

Genom de tidningsartiklar som undersökts i arbetet med uppsatsen kan man 

konstatera att minnet av katastrofen fortfarande lever på olika sätt i de berörda 

städerna. Det har skapats kollektiva minnen i städerna, som genom deras koppling 

till katastrofen uppmärksammas på olika sätt. Minnet blir en del av stadens identitet 

och gemenskap. Dessutom kan man koppla bevarandet av minnet till begreppet 

prosthetic memory, det vill säga konstgjort minne. 

Skapandet av minnen kan se olika ut beroende på vad det är som ska minnas. 

Resandet av ett monument eller en minnessten behöver inte betyda att man 

automatiskt bevarar minnet, det gäller att vårda det. Att resa ett kors som ett 

minnesmärke där någon kanske omkommit behöver inte heller betyda att det blir ett 

stort kollektivt minne, utan kanske snarare en personlig bearbetning för de 

anhöriga. Över Titanic och dess offer har det rests många monument och dess 

minne har bevarats, kanske främst under efterkrigstiden och det har, genom bland 

annat användandet av ett prostethic memory, blivit till ett kollektivt minne som 
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delas mellan många människor, även om det kanske inte alltid finns direkta 

kopplingar. Det här har skett bland annat genom filminspelningar som skildrar 

händelsen, böcker som förmedlar historien samt museeum vars utställningar låter 

besökaren uppleva händelsen på ett mer aktivt sätt. Man skapar en relation till 

händelsen och tror på så sätt att man har ett minne av den.  

 

Det sociala minnet går, enligt Maurice Halbwachs hand i hand med identiteten och 

kan på så sätt anpassas till de tre berörda städerna. Det har funnits personer i 

städerna som arbetat med Titanic, både före och efter katastrofen och som på så sätt 

har fått ett band till fartyget och senare också katastroferna. De här historierna bör 

sedan ha gått i arv, generation till generation och en känsla av hur det var blev 

sedan förmedlade genom generationer.  

Man kan också ställa frågan om man kan värdera historia, det vill säga om det finns 

delar av historien som är viktigare än andra?  

 
 

Kopplar man minneskulturen och det specifika fallet om Titanic till det Peter 

Aronsson skriver om mening genom historia
49

så kan man nästan förstå varför 

händelsen fortfarande lever kvar. Det finns definitivt kopplingar  mellan punkterna 

2-4 och minnet av Titanic:  

 

2. Evigt liv genom minnen och ritualer. 

3. Omvandlar tolkningar till saklighet – bildar myter. 

4. Gestaltning ger liv och upplevelse. 

 

Katastrofen har förevigats genom olika minnesmärken från 1912 och fram tills 

idag; det finns massvis av dem i Southampton, bland annat ett för Titanics 
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musiker
50

, tre kyrkogårdar i Halifax och även plakat på själva vraket
51

. Det har 

funnits myter och legender ända sen april 1912, till exempel den om den blå, 

olycksbringande diamanten
52

 som nämns redan i svenska tidningar 20 april 1912
53

. 

På tal om diamanten så för det oss osökt vidare till punkt nummer fyra, gestaltning 

ger liv och upplevelse. Det har kommit flera filmer, tv-serier och dokumentärer om 

Titanic, den som fått störst genomslag och bäst mottagande måste dock vara filmen 

”Titanic” av James Cameron (1997), en film som egentligen speglar alla dessa fem 

punkter om man tänker efter. Camerons film ger oss en kronologisk berättelse av en 

händelse, som får liv genom en gammal kvinnas minnen. Cameron spelar även en 

hel del på de myter som finns omkring Titanic, den blå diamanten har en viktig roll, 

dessutom har han även med att orkestern spelade fram till slutet och att någon i 

besättningen skulle skjutit en passagerare. Att filmen dessutom är en gestaltning av 

händelsen är väl ingen större förvåning och inte heller att det genom filmen 

förmedlar händelsen till det moderna samhället. Men är det bara filmen som ger 

historien mening? Nej, jag tror inte det. Visst, filmen kan troligtvis ha bidragit till 

mångas intresse för händelsen (mitt till exempel) och historiskt sätt så är filmen 

ganska korrekt, den har säkert bidragit lite till att minnet av händelsen är så stort 

som det faktiskt är. För även om det finns monument i Southampton, Belfast eller 

Halifax så är inte monument påtagliga på samma sätt som en film. Även om 

populärkultur inte är en del av den här uppsatsen, känns det ändå väsentligt att peka 

på att populärkultur faktiskt har en betydande del i minnesförmedlingen och hur 

man väljer att framföra vissa saker kan påverka minnet, speciellt om man ”leker” 

med kontrasten myter och verklighet. 
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6. Diskussion  
 

En grund för att historia ska överleva är att samhället bevarar dess minne. Bevaras 

inte minnet faller historien i glömska. Genom skolans historielektioner så kan 

minnet bevaras, men det är däremot inte särskilt troligt att Titanic tas upp på 

historielektionerna, om det inte är som en metafor för det sociala “fallet”, det gamla 

systemets bortgång. Titanic, ett av de lyxigaste skeppen dittills sjunker på sin 

jungfrufärd och människor från alla samhällsklasser dör. Titanic var som ett 

flytande samhälle, med en hierarki och med alla samhällsklasser representerade och 

alla är där med lika inför döden.   

Katastrofen går också att se som ett tillbakaslag mot människans hybris. Under 

drygt 150 år av industrialisering så blev saker och ting enklare, större och mer 

påkostade. Titanic kallades för ”osänkbart” på grund av tekniken hon var utrustad 

med.  

Betyder det här då att Titanic i framtiden endast kommer överleva som en metafor i 

skolvärlden? Svårt att säga, men troligtvis kommer det vara så att, om det inte redan 

är så, att katastrofen kommer minnas på olika sätt i världen. Det är mer troligt att 

minnet av den överlever i västvärlden, kanske främst i Storbritannien, medan den 

säkerligen inte har samma betydelse i Asien eller Afrika, då historien ser 

annorlunda ut beroende på perspektiv.  

Det kan också finna ett problem i att fartygets vrak håller på och falla samman på 

grund av naturliga faktorer som bakterier, men också på grund av att vraket tagit 

skada av de expeditioner som varit där
54

. Kommer då minnet av katastrofen vittra 

sönder i takt med vraket? Risken finns, men samtidigt måste man tänka på att 

vraket av Titanic ligger på nästan 4000 meters djup mitt ute i Atlanten, om hon 

skulle implodera och bli mer eller mindre en skrothög, så kommer ingen märka av 

det förrän det redan har hänt och en expedition upptäcker det.  Det vill säga, det är 
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inte vrakets vara eller icke-vara som påverkar minnet ovan ytan, utan snarare vad 

som görs för att minnet inte ska gå samma öde till mötes som själva skeppet.  

  

De senaste 102 åren har Titanic lyckats hållas levande genom personer som 

överlevde katastrofen som kunnat föra vidare sin historia, vraket hittades 1985 och 

det har getts ut böcker, filmer, tv-serier och dokumentärer om händelsen. Det har 

dessutom uppkommit monument och minnesmärken samt så väl permanenta som 

tillfälliga utställningar världen över. Genom uppmärksammandet av 

hundraårsminnet så skapar man en grund för en tradition; det vill säga de 

undersökta städerna kan välja att bevara högtidlighållandet som en tradition och på 

sätt bevara identiteten och det kollektiva minnet som Titanic på olika sätt gett dem. 

Men de kan också välja att inte göra ett traditionsenligt uppmärksammande och låta 

monumenten som rests tala för sig själva; ”Vilken effekt minnesmärkena får på 

medborgarnas historiemedvetande är en avgörande fråga som återstår att 

besvara.”
55

 

 

 

 

5.1 Minnen och normer 

 

Enligt Anna Sofia Lundgren så är minnesmärken effekter av normsystem
56

. Hur 

kan det här tolkas in i fallet om minnet efter Titanic? I Belfast uppfördes ett nytt 

monument över de omkomna i samband med hundraårsdagen. Enligt Belfast 

Telegraph så är det här det första Titanicmonument där alla namn stod med, oavsett 

om de var förstaklasspassagerare eller del av besättningen. Att blanda olika 

”samhällsklasser” på det här sättet visar att det inte längre finns samma norm i 
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samhället; att klassamhället inte är lika väsentligt längre. Det kan tyckas som en 

självklarhet att ha alla namn på ett och samma monument, men om man tänker efter 

så är det kanske inte så självklart ändå; inte om man ser Titanic som en miniatyr av 

samhället 1912. Det fanns tre olika klasser ombord, där av olika sorters människor, 

allt från rika affärsmän till fattiga emigranter. Dessutom är det en högre 

räddningsprocent på förstaklasspassagerarna jämfört med tredjeklasspassagerarna; 

201 räddade av 324 förstaklasspassagerare respektive 181 räddade av 708 

tredjeklasspassagerare
57

. Det kanske är en del av tjusningen med Titanic; att det var 

ett flytande hierarkisamhälle, som gick till botten och tog med sig representanter 

från alla samhällsklasser och att det där med också användas som en symbol av en 

begynnelse på en samhällsomvandling. 

 

Normbetydelsen tillsammans med tanken om hjältemod, som Wells talar om, kan 

också vara anledningen till varför tanken om kvinnor och barn först bevarats. 

Tanken visar på minnet om dels ett normsystem där kvinnor ses som ”ömtåliga” 

och dels en norm där männen ska vara gentlemän. Om man studerar siffrorna kan 

man dock konstatera att det här är ett konstgjort minne; av de 712 personerna som 

överlevde katastrofen var nämligen 353 män och 359 kvinnor (med de 56 barn som 

räddades inräknade). Den här siffran kan i och för sig skilja sig något beroende på 

om man tittar på alla överlevande, passagerare såväl som besättning, eller ensamt 

på de räddade passagerarna; då en majoritet av de räddade männen faktiskt tillhörde 

besättningen
58

.  
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7. Sammanfattning 

 

Man kan konstatera att minnet av Titanickatastrofen lever kvar, 102 år senare, och 

att det i största grad var levande under hundraårsminneshögtiderna. Minnet av 

Titanic och hennes öde framhölls genom minnesstunder, avtäckningar av 

monument, konsert och till och med minnesstunder ute till havs. De anhöriga lyfts 

fram och det är fokus på att minnas de som var med ombord på Titanic och hedra 

deras minne.  

Det är också ett visst fokus på de undersökta städernas egen koppling till 

katastrofen; konstruktionen i Belfast, avseglingen i Southampton och bärgningen av 

lik i Halifax, något som även visas i hur texterna skrivits.  

Jämförelsen 2012 och 1912 visar på att det inte längre rör sig om händelseförloppet 

eller själva katastrofen, utan om människorna och i viss mån själva fartyget (som 

till exempel lyfts fram i utställningarna) och minnet samt identiteten som detta 

skapat.  

 

Idag har alla som överlevt katastrofen gått bort och själva Titanic är på väg att vittra 

sönder på havsbotten. De berättande källorna försvinner i takt med att tiden har sin 

gång, det är snart upp till minnena att förmedla hela historien. På något sätt kan 

man ändå säga att Titanic blev osänkbar, även om det inte blev i samma mening 

som White Star Lines grundtanke. 
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8. Didaktisk koppling 

 

Det som i det här fallet kan användas i historieundervisningen för gymnasiet är dels 

tidningstexter som material samt även historiebruk/historiemedvetande. 

 

8.1 Tidningsmaterial som underlag i undervisningen 

 

Det läromedel som man enklast kan lägga som grunden i sin undervisning är 

läroböcker, det är enkelt att hitta den fakta som kan framföras, eleverna har 

(förhoppningsvis) med sig sina upplagor till lektionen och de ska vara utformade 

efter de gällande styrdokumenten. Även om skolvärlden idag är mer datoriserad än 

någonsin så är dock läroboken fortfarande central
59

. Men tack vare att vi lever i en 

digital tidsålder så kan man få in andra perspektiv och andra källor till 

undervisningen. Idag finns det nätupplagor av väldigt många tidningar, världen 

över, vilket kan användas i många ämnen; till exempel samhällskunskap, 

språkämnena och historia. Genom tidningars förekomst i ämnet historia kan man 

dra nutida paralleller till dåtida händelser kanske genom att jämföra en dåtida 

konflikt med en nutida, för att se likheter/skillnader. Man kan också göra liknande 

studier som den i uppsatsen, till exempel om man läser om förintelsen i november, 

då kristallnatten ägde rum, så kan man se hur uppmärksammandet ser ut. Enligt 

Skolverkets ämnesplan för historieämnet så ingår det även i ämnets innehåll att 

såväl ta del av olika historiska källmaterial som att kritiskt kunna granska dessa.  

Användandet av internet i undervisningen generellt sett är också ett bra sätt att få in 

källkritik i undervisningen, då man inte ska ta någon information från internet utan 

att granska och hänvisa sina källor.  

 

                                                      

 
59

 Ammert, Niklas (red.); Att spegla världen – läromedelsstudier i teori och praktik; upplaga 1:1, 
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8.2 Historiebruk och historiemedvetande i undervisningen 

 

En del av historieundervisningens syfte är att ”eleverna breddar, fördjupar och 

utvecklar sitt historiemedvetande”
60

, vidare ska eleverna också få förståelse för hur 

olika perspektiv och tolkningar av historien kan påverka det samhälle vi lever i 

idag. Det här betyder att läraren ska arbeta aktivt med att ge eleverna 

förutsättningarna till att skaffa sig ett historiemedvetande och få förståelse för 

kopplingen dåtid-nutid-framtid. 

Framställningen av hur individer och grupper använt sig av ämnet i vardagen, 

samhället och politiken samt dess betydelse för identitetskapandet i till exempel 

kulturarv är dessutom något som ingår i den specifika ämnesplanen för kursen 

historia 1b. Det finns även med i betygskriterierna, att eleverna ska kunna dra 

slutsatser om vad händelser i historien och förhållandet till dem idag kan ha för 

mening i framtiden samt så står det generellt i ämnesplanen att eleverna ska skaffa 

sig en historisk referensram, ett begrepp som är centralt inom historiemedvetandet.    

Att få in så väl historiebruk som historiemedvetande i undervisningen är egentligen 

inga större problem; att visa ett klipp ur den tyska propagandafilmen Viljans Triumf 

(1934) eller, som nämnt ovan, en uppgift som innebär att se kopplingen då och nu 

genom tidningsmaterial är två sätt man kan väcka tankarna med. Det räcker dock 

inte att visa scener ur en propagandafilm och sen tro att man har haft en lektion i 

historiemedvetande/historiebruk. Det gäller att eleverna får en chans att reflektera, 

diskutera och brainstorma för att förstå till exempel vad filmen hade för syfte, hur 

den ser ut idag, hur propaganda ser ut idag och vad den kan leda till i olika länder. 

Det är det som är historiemedvetande och historiebruk; hur såg det ut då, hur ser det 
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ut nu, hur kan det se ut imorgon, där historiebrukets fokus ligger på hur historien 

används idag.  

 

Identitetsbegreppet är ytterligare något som går att koppla in till 

historieundervisningen i skolan, då dels ett viktigt begrepp i ämnet, nationalism, går 

att koppla till identitet och det finns även konflikter som är viktiga i historien som 

har identitet som en viktig faktor, till exempel första världskriget. Nationalismen 

och dess samhörighet med identitet är en stor del av många av de konflikter och 

krig som tas upp i historieundervisningen och är dessutom centralt för att förklara 

vissa samhällsförändringar – något som eleverna ska kunna göra enligt 

ämnesplanerna
61

.  

 

 

 

 

 

9 Vidare forskning 
 

Forskning om minneskultur, identitet, historiemedvetande och historiebruk känns 

nästan oändligt. Det finns aspekter som jag hade funderingar om i ett tidigt stadie i 

uppsatsen; den första, hur populärkulturen förmedlar en historisk händelse där man 

skulle kunna dra paralleller mellan populärkulturen och monument, om vanliga, 

klassiska monument fortfarande behövs när en välgjord film kan göra en händelse. 

Om filmbranschen kan skapa en minneskultur av händelser genom film och hur 

mycket som i så fall skulle vara historiskt korrekt respektive fiktion för att hetta upp 

handlingen. 
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Den andra aspekten är genus och klass och hur det perspektivet skildras historiskt 

respektive idag. Där frågan om bristen på monument över kvinnor skulle kunna 

väckas. Till exempel, varför finns det ett monument över Titanics kapten E.J Smith 

som efter katastrofen hade, trots sin död, kunnat dömas för att orsakat kollisionen 

men inte över Margaret Brown, som gått till historien som ”The un-sinkable Molly 

Brown”? Problemet med perspektivet genus/klass och minne, samt Titanic, är att 

det har gjorts en hel del material om det redan.  

Det som är så bra med historieämnet är att det alltid tillkommer nya händelser som 

kommer räknas som historiska. Det kommer troligtvis alltid att finnas något man 

kan undersöka minnesskapandet och identitetsskapandet genom, och när man gör 

det så smyger sig historiemedvetande och historiebruk in nästan automatiskt. För att 

ha koll på minnesskapandet så behöver man ha en del av dessa två med sig för att 

ha någon aning om vad man pratar om, och dessutom så de fyra begreppen en 

koppling till varandra som är i princip omöjlig att undvika.  
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10.4 Otryckt material 
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på 1900-talet; 2013; B-uppsats, historia; Linnéuniveristetet (opublicerad) 

 

 

11 . Bilagor  

11.1 Bilaga 1 

 

Mail skickat av Emmy Petersson 2014-02-19 kl. 09.44  

 

Hello,  

 

My name is Emmy Petersson and I'm a student of Linneaus University in Växjö, 

Sweden. I am currently writing a composition in history which is going to be an 

analyse of the memorial of the centenary of the disaster.  

I would love to have some facts behind the Titanic quarter and the Titanic 

experience  and I hope you can help me with this.  

 

To help with my composition, I have a few questions for you: 

Is the creation of the experience/quarter a part of the memorial of the centenary? 

What is the main purpose of the experience/quarter? Is Titanic a big heritage of the 

city of Belfast or is it mainly a tourist attraction? And the last one; when did the 

experience/the quarter open? Was it in 2012, or when was it?  
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I would appreciate if you could take some time and answer this mail. It would be 

great to have the exhibit as a part of my composition, and if I could I would have 

gone to Belfast myself. Unfortunately, I don't have the time at the moment, but one 

day I will visit the birth town of the Titanic.  

 

Thank you for your time.  

Best regards 

 

 

Svar från Siobhan McLaughlin (SiobhanMcLaughlin@titanic-foundation.org) 

2014-02-19 kl 10.31 

Hi Emmy, 

  

Thanks for your email. Titanic Belfast have forwarded it on to me as the Titanic 

Foundation was set up to develop the visitor attraction and owns the building: 

  

Titanic Foundation Limited (TFL) was established in 2008, and is a company 

registered in Northern Ireland, limited by guarantee and having charitable objects. 

Since inception, TFL’s role was to oversee the development of Titanic Belfast, a 

£76 million visitor attraction, which was one of five national tourism priorities for 

the Northern Ireland Tourist Board and the Department of Enterprise Trade and 

Investment (DETI). This was one of the first key investment decisions of the NI 

Executive and was supported by Belfast City Council, Belfast Harbour Commission 

and Titanic Quarter Limited. 

Titanic Belfast opened on March 31
st
 2012, marking the centenary of RMS 

Titanic’s maiden voyage and its fateful end. Titanic Belfast is located beside the 

mailto:SiobhanMcLaughlin@titanic-foundation.org
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original slipways where RMS Titanic was built and launched. The Titanic 

Experience extends over nine galleries and as a 5* visitor attraction has welcomed 

over 800,000 visitors in its first year of operation generating an economic impact of 

£54.3 million on the local economy. 

The centenary was an opportunity to work towards creating a new attraction that 

told Belfast’s Titanic story and it came at a time whereby NI was ready to invest in 

tourism infrastructure. Titanic is not the only experience / story told in the city and 

the Belfast Brand offers much more – creativity, arts, music, people etc.  This is the 

city that delivered Van Morrison, Snow Patrol, hosted the MTV Music Awards, is 

the base for Game of Thrones, offers distinctive quarters such as Cathedral Quarter, 

Titanic Quarter and Gaeltacht Quarter. It has two universities, two airports – some 

of the most advance medical research centres in the world etc. 

  

Visitors can stand on the very spot that Titanic was built and the physical links that 

the site has to over 100 years of ship building and 400 years of maritime heritage. 

  

Titanic Belfast has created jobs, attracted media coverage, attracted visitors.  The 

following figures are based on year one opening i.e up to the 31
st
 March 2013. 

  

o   Titanic Belfast recorded 752,224 admisssions over the 12 months 

o   Visitors have come from no less than 128 countries and 

territories. The principal source markets during the first 12 months 

were Northern Ireland (37%), Republic of Ireland (28%) and Great 

Britain (20%). 

o   In total, therefore, Titanic Belfast brought an additional 460,000 

visitors to the city in 2012. 



 

43 

 

o   It is estimated that visitors to Titanic Belfast contributed £43m in 

revenue to Belfast’s economy during the 12 months to March 

31
st
 2013; allowing for indirect impact of tourist expenditure, the 

total contribution to Belfast’s economy amounted to £54.3m. 

o   In total, 304 people are employed at Titanic Belfast, coming from 

all parts of the city and a wide catchment beyond the city boundary. 

o   The employment impact of the tourist expenditure generated by 

Titanic Belfast during the 12 months to 31
st
 March, 2013, amounted 

to 970 full-time job equivalents 

o   Titanic Belfast purchased some £5.5m of goods and services 

during its first 12 months. £4.3m of which was spent in Belfast. 

  

Many thanks, 

Siobhan. 

 

 

11.2 Bilaga 2 Myten om den blå diamanten  

 

Myten om den blå diamanten är en gammal myt när det kommer till Titanic. Studier 

visar att den nämndes i svenska tidningar redan 20 april 1912, alltså bara dagar 

efter Titanics förlisning. Tidningarna skrev då att Titanics kollision med isberget 

och förlisningen var oundviklig på grund av att diamanten fanns ombord. Gör man 

lite research på internet så hittar man berättelser om den förbannade 

Hopediamanten (som är en av de dyraste diamanterna i världen) och rykten om att 

denna skulle varit med ombord på Titanic. Dock är detta bara rykten ch inget som 

stämmer. Myten  ligger även till grund för diamanten i James Camerons film från 

1997, som då benämns som The heart of the ocean.  


