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ABSTRACT 
The purpose of this thesis is to identify and analyse the view and consciousness of history 

present in essays written by Swedish high school students in 1877 and 1929. A theoretical 

framework was established in order to accomplish this, based on the theories of Peter Aronsson 

and Jörn Rüsen (through Lars Andersson Hult) that defines consciousness of history through a 

matrix that expresses a progression as well as a scaling complexity. Furthermore, the theories of 

Knut Kjelstadli and Magnus Hermansson Adler were adopted to establish two different types of 

view of history: one adhering to a view of history where groups and individuals are seen as 

integral to the progression of history, and the other explains historical process through more 

functional explanations, such as dependant on cultural and social structures. 

This framework erects ideal-types of different types of view and consciousness of history, and 

the thesis at hand strives to categorise the different kinds of view and consciousness of history 

found in the studied essays in accordance with these ideal-types through two different models 

based on the above mentioned theories.  

The findings presented here largely point to a view of history that is largely centered on an 

actor-oriented view of history, where individuals such as kings and generals are given a central 

position when historical events are being narrated, and is present in both 1877 and 1929, with 

some shifting nuances. As for the consciousness of history the lion part of the analysed texts can 

be seen adhering to a more traditional type of consciousness in 1877, although a slight shift can 

be seen towards a more complex type of consciousness in the texts from 1929. 

Keywords: history didactics, view of history, consciousness of history, high school students in 

1877 and 1929, ideal-types. 
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Inledning 

Den lilla svenska hären öfvergick sålunda, anförd af sin hjeltemodiga konung, till 
Tysklands jord och uppfylde snart hela Europa med häpnad och beundran genom en 
oafbruten följd af glimande bragder.1 

Att historia som kunskap skulle vara någonting uteslutande objektivt är ingenting annat än en 

alldeles för romantisk bild av detta ämne. Vi människor är ständigt präglade av våra egna 

erfarenheter, upplevelser och begränsningar då vi talar om och ser på historien, och vid 

förmedlandet eller tillägnandet av historisk kunskap kan det vara viktigt att vara medveten om 

vilka faktorer och fenomen som påverkar oss i vårt tänkande kring historia. I egenskap av 

blivande historielärare finner jag det därmed mycket intressant hur detta så kallade 

historiemedvetande bildas, och har därmed valt undersöka detta i föreliggande arbete. 

Citatet ovan är taget från en studentexamensuppsats skriven av gymnasieeleven Oskar år 1877, 

och fångar in ett särskilt sätt att se på historia. Idag kanske detta citat ser överdrivet 

nationalromantiskt och aningen skevt ut, men det representerar likväl en gymnasists historiesyn år 

1877. Detta år kan kopplas till en period av omvälvande samhälleliga förändringar, med 

ekonomisk tillväxt och social omstrukturering,2 och i inledningen för läroplanen i historia från 

Läroplanen för gymnasiet 2011 står följande: 

Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar 
individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val 
inför framtiden är beroende av såväl handlingar och händelser i det förflutna som nutida 
tolkningar av dessa.3 

I ljuset av detta kan man alltså se citatet ur Oskars uppsats som ett speglande av samtida 

förhållande, samtidigt som det ger en insyn i vilka historiska berättelser som var av vikt under 

denna period. Utgår man ifrån idag och blickar bakåt, kan det även vara intressant att ställa sig 

frågan om hur perspektivet har ändrats och vad betydelsen av denna förändring egentligen 

innebär. 

Därför kommer detta arbete att undersöka historiesyn och historiemedvetande i 

studentexamensuppsatser från perioden kring sekelskiftet 1900. Tanken är att fånga in hur synen 

och perspektivet på historien ser ut under denna period, för att på så vis ge underlag för en 

jämförelse och/eller kontrast till de historiska berättelser vi ställs inför idag. Vidare är det i en 

blivande historielärares ögon intressant att undersöka hur historiesyn och historiemedvetande kan 

se ut och hur det formeras, då dessa kunskaper kan komma väl till pass i 

undervisningssituationen. Det material som ligger till grund för detta arbete är även intressant ur 

ett vidare forskningsperspektiv, då elevers arbeten och uppsatser kan ge en god inblick i 

förhållanden och företeelser från förr. 

                                                 
1 ST, O. Kjerzén 1877. 
2 Backman Prytz 2014, ss. 13 ff. 
3 Skolverket 2011. [Hämtad 2015-06-13] 
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Bakgrund 

När det kommer till historiedidaktiska ämnen som historiemedvetande, historiesyn och 

historiebruk så har det skrivits en hel del arbeten inom dessa områden; mest välkända och 

omtalade av dessa är kanske Åsa Linderborgs och Ulf Zanders avhandlingar.4 I dessa är det ofta 

historiebruket som står som huvudfokus för studierna, medan historiesyn och 

historiemedvetande ofta utgör ramar och definitioner för studien i fråga. Detta kan bero på att 

det kan vara lättare att se och förstå själva nyttan och betydelsen av historiebruk, då det syftar till 

att fokusera på själva användandet av historia. Men historiesyn och historiemedvetande 

kännetecknar i sig fenomen som avgör hur vi tillförskaffar oss historiska berättelser. Därmed 

kommer detta arbete att rikta in sig på dessa två begrepp, för att på så sätt komma åt hur elever 

under perioden kring sekelskiftet 1900 tog till sig och såg på historia. 

Historiedidaktiska begrepp som historiesyn och historiemedvetande kan gärna vara rätt svåra 

att tillämpa och få grepp om, då de söker ta fasta på och definiera historiskt tänkande i egenskap 

av en mental process där nu, då och sedan kopplas samman till ett enhetligt projekt. Klas-Göran 

Karlsson beskriver problematiken kring begreppet historiemedvetande inom historiedidaktiken 

som ett resultat av olika förklaringar: dels på det att historiker kan ha svårt att se till historisk 

kunskap som även innefattande framtiden, och dels på grund av ”begreppets analytiska 

komplexitet”.5 I ljuset av detta så kommer detta arbete att bidra till teoribildningen kring 

historiemedvetande och historiesyn med en analysmodell, vars syfte är att göra det lättare att 

fokusera och komma åt dessa fenomen. Vidare kommer detta arbete att söka sammanställa och 

redogöra för de olika linjer som finns inom forskningen kring historiesyn och 

historiemedvetande.  

Historia i skolan  

Själva skolämnet historia har funnits i den svenska skolan sedan 1600-talet, och 1807 blev det ett 

eget skolämne i gymnasiet. Antalet undervisningstimmar varierade under 1800-talet, men på 

1870-talet kom de att öka, och historieämnets ställning stärktes ytterligare i början på 1900-talet. 

Ämnets innehåll var föremål för diskussion under den senare hälften av 1800-talet, och det kom 

att kretsa mycket kring Sveriges historia. Denna nationalistiska prägel kom dock att tillsammans 

med krigs- och statshistoria kritiseras under början av 1900-talet, och i kursplanerna från 1933 

öppnade man upp för ett ökat fokus på en mer allmän historia.6  

Idag talar vi ofta om att ”ta studenten”, men studentexamen som fenomen togs bort av 

riksdagen 1964, och man införde istället ”slutbetyg från gymnasiet”.7 När denna studentexamen 

                                                 
4 Se t.ex. Linderborg 2001 och Zander 2001. 
5 Karlsson 2014, ss. 57-58. 
6 Långström 1997, ss. 65-67. 
7 Petersson 2010, s. 5. 
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infördes år 1864 låg den stora förändringen i att studentexamen inte längre var en inträdesexamen 

till universitetet utan blev istället en avgångsexamen från gymnasiet, och bestod av två delar: en 

muntlig och en skriftlig.8 Klarade man den skriftliga delen, som avsattes samtidigt över hela 

landet med centralt nedtecknade uppgifter, så fick man gå vidare och avlägga den muntliga. Vid 

denna tid var det däremot främst en liten manlig elit som tog studenten: vid sekelskiftet 1900 var 

det runt 1000 studenter som avlade studentexamen, vilket motsvarar ungefär en procent av den 

totala åldersgruppen.9 Trots att den svenska skolan kom att nästan helt omvandlas under 

årtiondena efter sekelskiftet så höll utformningen på studentexamen i sig i stort sätt intakt ända 

till 1964.10  

När det kommer till bedömning av historisk kunskap, och därmed definitionen av den 

kunskap som ses som viktig och relevant av skolan och oss lärare, så menar Per Eliasson på att 

det idag finns tre olika aspekter av historisk kunskap: en kvantitativ, som berör hur vi erfar det 

förflutna som historia och har föreställning om dåtida skeenden; en kvalitativ, som handlar om 

att skapa mening och orientera sig i nuet och inför framtiden; samt en tredje aspekt som rör hur 

vi använder oss utav historia för att skapa oss vår historiska tillvaro.11 Vidare pekar han på hur 

progressionsnivån för historisk kunskap går ut på olika nivåer av komplexitet när det kommer till 

att identifiera historiska samband, där ”enkla samband” står för en lägre grad och ”komplexa 

samband” för en högre.12 Detta baseras främst på läroplanerna från 2011, men kan även ses som 

relevant också för synen på historisk kunskap hos gymnasieeleverna 1877 och 1929.  

Syfte & frågeställning 

Hur elevers syn på och medvetenhet om historia ser ut är någonting som är viktigt att ha kunskap 

om i egenskap av historielärare, även ur ett historiskt perspektiv. Syftet med detta arbete är därför 

att synliggöra och analysera det historiemedvetande och den syn på historia som förekommer i 

studentexamensuppsatser från 1877 och 1929. Dessa två år har valts då det för bägge dessa år 

gick att välja ett ämne som fokuserade på samma sak: det trettioåriga kriget. Denna studie ämnar 

även fylla en viktig funktion som ett bidrag till den teoribildning som inom historiedidaktiken 

kretsar kring historiesyn och historiemedvetande då den ställer upp en av mig utformad modell 

för analys av dessa två fenomen. Vidare vill jag med detta arbete lyfta fram och presentera 

studentexamensuppsatser som material, då de kan ge ett bra verktyg för att komma åt de 

kunskaper och värderingar som vårt undervisningssystem genom historien förmedlat. 

 

                                                 
8 Petersson 2010, ss. 12-13. 
9 Petersson 2010, s. 14. 
10 Petersson 2010, s. 15. 
11 Eliasson 2014, s. 273. 
12 Eliasson 2014, ss. 283 f. 
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Frågeställningarna för detta arbete är därmed som följer: 

- Vilket historiemedvetande står att finna i de studentexamens-uppsatser från 1877 och 

1929 som fokuserar det trettioåriga kriget? Har det skett en förändring över tid mellan 

dessa bägge år? 

- Vilken syn på historia, utifrån ett aktörs- och strukturperspektiv, förmedlar ovan nämnda 

källor? Går det att se en förändring över tid mellan dessa bägge perioder? 

Tidigare forskning 

En avhandling som knyter nära an till syftet med denna uppsats är Lars Andersson Hults Att finna 

meningen i ett historieprov. Syftet med Andersson Hults avhandling är att genom ett antal 

konstruerade provfrågor i historia finna och bedöma de uttryck av historiemedvetande som 

uppkommer i elevernas svar.13 Provet gavs sedan ut till sammanlagt 1156 gymnasieelever i kursen 

Historia A under vårterminen 2010.14 Genom detta tillvägagångssätt menar Andersson Hult att 

han för det första uppfyller ett rent pragmatiskt syfte, då skapandet av dessa provfrågor verkar 

för att komma åt och aktivera elevers historiemedvetande. För det andra finner han ett mer 

teoretiskt syfte i skapandet av den typologi som han använder sig utav för att finna och analysera 

elevernas historiemedvetande, samt för det tredje ett empiriskt syfte i själva identifierandet av 

olika uttryck av historiemedvetande hos eleverna. 

Andersson Hult utgår främst ifrån en syn på historiemedvetande som en mental process, 

genom vilken människan skapar mening utifrån historia.15 Vidare delar han in historiemedvetande 

i fyra delar: perception, tolkning, orientering och motivation, och det är med dessa som grund 

som han skapar sin typologi. Denna uppdelning utgår ifrån den tyske forskaren Jörn Rüsen, som 

själv utformat en typologi för kategorisering av historiemedvetande. Andersson Hults typologi tar 

formen av en matris, vilken han delar in i tre olika delar: relation till tid, relation till moral samt 

relation till historia och identitet.16 Denna matris ligger till grund för min egen analysmodell av 

historiemedvetande, och därmed kommer den att beskrivas mer utförligt i teoriavsnittet. 

Andersson Hults resultat visar på att det dominerande historiemedvetandet som kommer till 

uttryck i elevernas provsvar tillhör det han kallar “det exemplariska uttrycket”.17 Med denna typ 

av historiemedvetande menar Andersson Hult att vi ur historien kan hämta lärdomar och 

bekräftelse inför nutiden, och använda oss utav empiriska argument ur historien för att 

legitimisera våra val.18 

                                                 
13 Andersson Hult 2012, s. 11. 
14 Andersson Hult 2012, ss. 70, 79. 
15 Andersson Hult 2012, ss. 21 f. 
16 Andersson Hult 2012, ss. 58-66. 
17 Andersson Hult 2012, s. 155. 
18 Andersson Hult 2012, ss. 40-41. 
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Slutligen för även Andersson Hult en diskussion kring själva kategoriseringen av 

historiemedvetande, och vilka problem och fördelar som uppstår vid användandet av en sådan 

typologi som han själv använder i sin studie.19 Här utgår Andersson Hult ifrån en 

historiedidaktisk ansats som kretsar kring ämnesplanen för historia i Gy 11:s ökade fokus på 

historiemedvetande. Enligt Andersson Hult tjänar alltså studier av detta slag ett konkret syfte på 

det att de möjliggör en koppling mellan uttryck av historiemedvetande och undervisning. Vidare 

menar Andersson Hult att man genom att synliggöra och identifiera elevers olika uttryck för 

historiemedvetande enligt den matris han ställer upp också kommer åt viktiga aspekter av 

historieundervisningen i dagens skola, så som synen på historia ur ett identitets-, etnicitets- och 

könsperspektiv. 

En annan avhandling som ligger delvis till grund för detta arbete är Ulf Zanders Fornstora 

dagar, moderna tider. Zanders huvudsakliga syfte är att undersöka historiebruk, det vill säga själva 

användandet av historia, i den politiska debatten i Sverige under 1900-talet. Vad som är intressant 

för föreliggande studie är dock inte Zanders undersökning av historiebruk, även om detta arbete 

är både gediget och grundläggande vad gäller historiebruksforskningen, utan snarare hans tankar 

kring historia i relation till tradition och modernitet. Zanders studie visar nämligen på hur 

modernitet å ena sidan och tradition å andra har samverkat under det senaste seklet när det 

kommer till hur historia har använts i den politiska debatten och i samhället i stort.20 Zander 

ifrågasätter här om det verkligen skett en ”våldsam och genomgripande” övergång från tradition 

till modernitet under sekelskiftet 1900, så som andra påstått.21 Han menar att ett sådant synsätt 

snarare leder till att vissa typer av historia och tradition lätt marginaliseras. Därmed vill Zander 

med sin studie snarare se dessa två begrepp som komplementerande till varandra, snarare än 

varandras motsatser. 

Vidare visar Zanders resultat att det kring sekelskiftet 1900 låg ett väldigt stort fokus på svensk 

historia, och att historieintresset var högt.22 Historia var under denna tid något som i högsta grad 

hörde till vetenskapen, och de som innehade tolkningsföreträde var främst yrkeshistoriker, även 

om den tunna skiljelinje som rådde mellan konst och historia även gjorde att vissa konstnärer och 

författare kunde delta i historiska debatter. I centrum för historien stod den svenska nationen, 

gärna kopplad till stormaktstiden, och historiska symboler som Gustav II Adolf och Karl XII 

stod högt i rang. Zander identifierar här en koppling mellan den ljusa framtid som moderna 

framsteg ställde upp och forna storhetstider, vilket tillsammans med bandet mellan nationell 

identitet och etnisk tillhörighet skapade en stark nationalism hos det svenska folket. När det 

kommer till skolan och undervisningen under denna tid visar Zander på hur sammankopplingen 

                                                 
19 Andersson Hult 2012, ss. 156 ff. 
20 Zander 2001, s. 37. 
21 Zander 2001, ss. 36-37. 
22 Zander 2001, ss. 159 ff. 
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mellan geografi och historia (undervisningen i dessa ämnen var gemensamma fram till år 1905) 

bidrog till en stark nationell identitetsbildning.23 

En avhandling som delar både mitt val av material samt en del av den i detta arbete fokuserade 

tidsperioden är Sten-Olof Ullströms avhandling Likt och olikt – Strindbergsbildens förvandlingar i 

gymnasiet. I detta arbete vill Ullström undersöka hur bilden av Strindberg gestaltats i gymnasiets 

litteraturundervisning, och han söker även förstå hur en författarbild uppkommer och omskapas 

inom en undervisningskontext.24 För att komma åt detta analyserar Ullström 

studentexamensuppsatser från sammanlagt 11 olika läroverk runtom i Sverige från perioden 1912 

till 1960.25 Därmed tänker sig författaren att han på så vis fokuserar både undervisningen och 

lärandet inom såväl ett litteraturdidaktiskt som skolhistoriskt perspektiv.26  

Ullström diskuterar vidare kring studerandet av studentexamensuppsatser och vad detta 

betyder för forskningen. Här menar han att det är lätt att se dessa skoluppsatser som 

representativt för och förmedlande av elevens egna kunskaper och värderingar, när det i själva 

verket kanske snarare handlar om ett strategiskt mål för eleven som bestäms av provtillfället.27 

Vidare beskriver Ullström hur modersmålsundervisningen inom gymnasiet under denna tid 

tenderar till att bli auktoritär och monologisk, då den tar formen av ”en nationellt inriktad litterär 

kanonundervisning”.28 Han nämner även att den bildningssyn som här existerar kan ses som ”en 

rörelse mellan det subjektiva och det objektiva”, där den både börjar och slutar i subjektivitet 

men går vägen förbi objektivitet. Därmed vill Ullström med sitt arbete komma åt dessa 

spänningar mellan undervisningen och elevernas texter. 

När det kommer till Ullströms övergripande resultat så visar de på att den bild av Strindberg 

som förekommer i de analyserade uppsatserna är en något renodlad och schabloniserad bild av 

den som syns i läroböckerna.29 Därmed är den bild som förmedlas genom uppsatserna nära 

förbunden med Strindbergs personliga drag; ofta framställd i en mer negativ dager. Samtidigt 

beskrivs hans språkliga förmåga med en mer positiv betoning, vilket tyder på att den bild av den 

store författaren som förmedlas genom uppsatserna är något kluven. Vidare ser Ullström en 

tydlig sammankoppling mellan hur Strindberg presenteras i uppsatserna och den samhälleliga 

kanon kring densamme; fram till 1960 då man finner desto fler uppsatser med ett mer personligt 

förhållningssätt.30 Därmed konstaterar Ullström att man se att eleverna i undervisningen skall 

tillförskaffa sig en redan färdig ”stoffmassa” och därefter reproducera en text utan en uttalad 

egen personlig hållning fram till 1960, då man ser spår av mer personliga tolkningar och en mer 

                                                 
23 Zander 2001, ss. 82-83. 
24 Ullström 2002, s. 15. 
25 Ullström 2002, s. 65. 
26 Ullström 2002, s. 15. 
27 Ullström 2002, ss. 16, 28. 
28 Ullström 2002, ss. 20-21. 
29 Ullström 2002, ss. 407-408. 
30 Ullström 2002, s. 409. 
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subjektivt prövande hållning, vilket tyder på en förskjutning av den ämnesföreställning som 

omgett modersmålsundervisningen i närmare 100 år.31 

Johan Andersson och Niklas Selin har skrivit en C-uppsats med titeln Aktör eller struktur – En 

jämförande studie av läroböcker för gymnasieskolan i historia där de undersöker hur historiesynen har 

förändrats i läromedel i ämnet historia sedan 1960- och 1970-talen.32 Idén som Andersson och 

Selin utgår ifrån är att en ökad individualism i samhället i stort har lett till en mer aktörsorienterad 

historiesyn.33 För att komma åt denna förändring delar de upp undersökningen i två delar: en som 

analyserar läroböcker i historia åren 1965-1975 och en där läroböcker från 2000-2010 

undersöks.34 Totalt har 6 olika böcker valts ut, tre från vardera period, och analysen har 

begränsats till en jämförelse av hur franska revolutionen beskrivs i respektive lärobok, vilket ger 

ett underlag på 10-30 sidor per bok. 

I detta material undersöker de alltså hur historiesynen ser ut, samt hur den har förändrats. 

Historiesyn definierar de som det perspektiv som den enskilde individen har på ”historiens 

drivkraft”, alltså vad det är man lyfter fram som orsaker och skäl till historiska processer.35 Här 

urskiljer författarna främst två olika historiesyns-perspektiv vilka kan ses som varandras motsats: 

aktörsperspektivet och strukturperspektivet. Aktörsperspektivet beskrivs som ett perspektiv på 

historia där individer och grupper som politiker, domstolar och så vidare fokuseras och ses de 

som påverkar omvärlden, medan strukturperspektivet menar att det är större samhällsmönster, så 

som ekonomiska system och klassammansättningar, som står för förändringarna. Enligt 

författarna skulle alltså ett ökat aktörsperspektiv på senare tid visa på en koppling till den ökade 

individualism som de identifierar i samhället idag. Andersson och Selins resultat visar på att det 

mycket riktigt har skett en förskjutning i läroböckerna från ett strukturperspektiv till 

aktörsperspektiv.  

Ytterligare en C-uppsats som behandlar aktörs- och struktursperspektiv på historia är Pär 

Gustafsson Ahls Historiesynens källor - En kvantitativ analys av orsakerna till variation i historiesynen hos 

gymnasieelever. Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns något samband mellan 

elevers sociala, ekonomiska och kulturella bakgrund, deras gymnasieinriktning samt kvantitet och 

kvalitet av historieundervisning å ena sidan och deras syn på historia å andra sidan, samt vilka 

som är de viktigaste faktorerna i dessa samband.36 För att genomföra detta har Gustafsson Ahl 

valt att använda sig utav en enkätundersökning som han sedan utför en statistisk analys på.37 

Gustafsson Ahl utgår i sin begreppsdefinition från två andra teoretiker, Kjeldstadli och 

Hermansson Adler.38 I Kjeldstadlis definition av aktörs- och strukturperspektiv domineras 

                                                 
31 Ullström 2002, s. 412. 
32 Andersson & Selin 2010, s. 5. 
33 Andersson & Selin 2010, s. 9. 
34 Andersson & Selin 2010, s. 10. 
35 Andersson & Selin 2010, ss. 11-12. 
36 Gustafsson Ahl 2013, s. 6. 
37 Gustafsson Ahl 2013, s. 22. 
38 Gustafsson Ahl 2013, ss. 7-8. 
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aktörsperspektivet av ett fokus på människans medvetna och omedvetna handlingar, som 

intentionella handlingar, vanemässiga beteenden, masshandlingar samt processer där både mål 

och medel ger sig efter hand. Strukturperspektivet fokuserar däremot saker som materiella 

system, sociala och kulturella strukturer, samt naturgivna förhållanden. Mot denna jämför han 

också en liknande uppdelning av Hermansson Adler, där synen på historia snarare fokuserar vad 

som är drivande av historien, varpå den delas upp i tre distinktioner: intentionalism 

(motsvarande intentionella handlingar i Kjeldstadlis mening), där historien ses som driven av 

enskilda aktörer så som politiska ledare och så vidare; funktionalism, där historien ses som 

något som främst påverkas av större samhällsövergripande idéer och strukturer; samt 

postfunktionalism, vilket ”är en historiesyn som hävdar att historien drivs av aktörers 

intentionella handlingar, men att aktörernas handlingar tar avstamp i och påverkas av de krafter 

som framhävs i den funktionalistiska historiesynen”39.  

Utifrån detta formulerar Gustafsson Ahl en rad hypoteser och modeller kring hur klass och 

andra sociala faktorer, gymnasieinriktning och historiesyn korrelerar. Flera av dessa hypoteser 

motbevisas genom Gustafsson Ahls resultat, framförallt de som uttryckte ett samband mellan 

gymnasieprogram och historiesyn. Däremot så hittas ett samband där elever som går första året i 

gymnasiet uttrycker en intentionalistisk historiesyn, vilket ändras mot en mer funktionalistisk eller 

postfunktionalistisk syn mot år tre.40 Ytterligare några samband återfinns mellan de olika typerna 

av historiesyn samt historieintresse och historiekonsumtion. 

Teori 

Historiesyn och historimedvetande är två begrepp som ofta används inom historiegrafisk och 

historiedidaktisk forskning. Dessa begrepp syftar till att komma åt hur individer och grupper tar 

till sig historia och inkorporerar den i sitt medvetande eller sin världsbild. Tillsammans verkar de 

för att ge forskare verktyg och tillvägagångssätt att använda för att komma åt kopplingen mellan 

individen och historien, och därmed ge insikt i hur historia medvetandegörs. När det kommer till 

att definiera dessa begrepp så existerar det däremot en rad olika teoribildningar inom 

historieforskningen, som fokuserar olika aspekter och perspektiv. Därmed så kommer teorin 

kring historiesyn främst att utgå ifrån Knut Kjeldstadlis och Magnus Hermansson Adlers olika 

begreppsdefinitioner, och jag har valt att utgå ifrån historiedidaktikern Peter Aronssons 

definitioner av historiemedvetande tillsammans med Lars Andersson Hults teorier. Så här 

inledningsvis kan det även vara på sin plats att ge en definition av vad historia egentligen är, varpå 

jag har valt att citera följande ur Lars Andersson Hults avhandling: 

                                                 
39 Gustafsson Ahl 2013, s. 8. 
40 Gustafsson Ahl 2013, s. 66. 
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Historia, i betydelsen att det finns en historievetenskap, är ett resultat av en 
rekonstruktion av tidigare mänskliga erfarenheter. Men historia är också en personlig eller 
en kollektiv tillgång, där jaget i nuet väljer frågor till det förflutna och vänder sig till 
historievetenskapen eller till andra erfarenheter för att få svar.41 

Historiesyn 

Med begreppet historiesyn menar man oftast den syn på historia där olika orsaksförklaringar och 

drivkrafter bakom historien fokuseras. Detta arbete kommer att använda en definition av 

historiesyn som är väldigt lik den som Gustafsson Ahl använder sig utav i sin uppsats, med 

Kjeldstadli och Hermansson Adler som huvudkontributörer. 

Kjeldstadli särskiljer två fokus på det förflutna som historieämnet kan sägas handla om: 

aktörsperspektiv och strukturperspektiv.42 Aktörperspektivet kretsar kring idén om att det är 

människans handlingar som driver historien, och ett fokus läggs på individuell verksamhet. 

Däremot så sker dessa handlingar inom strukturer, alltså ramverk organiserade i olika system. 

Dessa strukturer har framträtt genom mänskliga handlingar, men Kjeldstadli menar att de 

därefter fått en existens utöver individernas aktivitet. Med dessa strukturer menar han främst 

sociala konstruktioner som omger och definierar mänskligt handlingsutrymme, såsom kulturella 

och sociala strukturer, men även materiella system och naturgivna förhållanden. Kjeldstadli 

menar således att dessa två perspektiv inte går att separera helt och hållet, då det inte går att tala 

om det ena utan att därmed också nämna det andra.43 Även Aronsson talar om ett 

strukturalistiskt och ett aktörsorienterat perspektiv inom historisk forskning, som verkar för att 

strukturera de historiska berättelser man studerar.44 

Vidare presenterar Magnus Hermansson Adler ytterligare ett perspektiv på historiesyn i boken 

Historieundervisningens byggstenar, som även är det perspektiv som Gustafsson Ahl utgår ifrån. Här 

identifierar alltså Hermansson Adler tre olika sätt att se på historia, som utkristalliserar sig i 

elevers sätt att hantera historia. Dessa tre benämner han som intentionalistisk, funktionalistisk 

samt postfunktionalistisk historiesyn.45 För att ytterligare beskriva dessa typer av historiesyner 

så ser man enligt en intentionalistisk historiesyn enskilda aktörer eller grupper som kapabla att 

ändra historiens lopp genom sin egen starka vilja, vilket utkristalliserar sig i till exempel TV-

program om andra världskriget som lägger fokus på Hitler, medan en funktionalistisk historiesyn 

snarare förklarar historiens gång som rådande av mer samhällsövergripande funktioner och 

strukturer, som då skulle förklara andra världskriget som mer beroende av till exempel 

utformningen av den tyska byråkratin. Utöver dessa två historiesyner så finns det alltså även en 

postfunktionalistisk historiesyn, som snarare uttrycker hur dessa två samverkar, vilket då erbjuder 

                                                 
41 Andersson Hult 2012, s. 13. 
42 Kjeldstadli 2002, s. 31. 
43 Kjeldstadli 2002, s. 34. 
44 Aronsson 2004, ss. 84-85. 
45 Hermansson Adler 2009, ss. 224-225. 
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förklaringar som till exempel att man kan visa på hur enskilda soldater tar beslut om att döda, 

men att dessa beslut kan vara grundade i antisemitiska eller rationella tankar. 

Utifrån dessa bägge teorier kring aktörer och strukturer genom historien kan två olika 

perspektiv på sätt att se på hur historien drivs framåt utkristalliseras. Det första kan kopplas 

samman med ett aktörorienterat perspektiv, där historien ses som framdrivande av aktörer i form 

av ledare, furstar, kungar samt även stater och till viss del folkslag. Här fokuseras intentionella 

handlingar som viktiga för historien, och som något som får historien att drivas framåt. Utöver 

detta finns det alltså även ett strukturorienterat perspektiv, där mer övergripande institutioner och 

krafter ses som den grund på vilken historiska skeden är baserade på. Exempel på dessa kan vara 

till exempel kulturella och sociala strukturer, ekonomiska förhållanden samt ideologier som 

nationalism, kommunism och så vidare. Här använder man sig alltså av mer funktionalistiska 

förklaringar av historien, där dessa strukturer och värderingar ses som viktiga för historien. 

Historiemedvetande 

I detta arbete kommer jag alltså att främst utgå ifrån den definition av historiemedvetande som 

Peter Aronssons utformar i sin bok Historiebruk - att använda det förflutna, samt den matris för 

mätandet av historiemedvetande som Lars Andersson Hult ställer upp i sin avhandling. Men först 

krävs i alla fall en övergripande genomgång av vad som egentligen menas med begreppet 

historiemedvetande. 

Med historiemedvetande brukar man mena den medvetna process genom vilken vi människor 

tillägnar oss historia, reflekterar över den och både aktivt och passivt integrerar den med vårt 

medvetande.46 Därmed handlar detta begrepp om hur vi orienterar oss i tid, och hur vi kopplar 

samman dåtid, nutid samt framtid till en helhet.47 Denna process är inte alltid medveten, men det 

är ändå någonting som i stort sett varje människa ägnar sig åt då vi hanterar och har att göra med 

historia. Därmed särskiljer sig historiemedvetandet från ytterligare typer av tidsmedvetande då det 

definieras som en process som indirekt eller direkt rör mänskligt handlande.48 

Aronsson menar att olika typer av historiemedvetande kan existera jämsides, och i hans bok 

presenterar han fyra olika ”historiekulturella grundtroper”, som kan ses som så kallade ”idealtyper 

av historiemedvetande”.49 Dessa fyra kan man dela in i två olika kategorier, där de första två kan 

kopplas samman med en syn på historia utan ett förändringsperspektiv, och de följande två kan 

kopplas ihop med en syn på historia som definierad av en ständig förändringsprocess.  

Intet nytt sker under solen – Enligt denna typ av historiemedvetande ses historien som ett 

enhetligt rum: dåtida händelser är ständigt närvarande. Historia blir alltså någonting som aldrig 

                                                 
46 Karlsson 2009, s. 48. 
47 Aronsson 2004, s. 17; Karlsson 2009, s. 50. 
48 Zander 2001, s. 43. 
49 Aronsson 2004, ss. 77-85. 
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förändras, och historien existerar än idag i form av tankar och värderingar som går att appliceras 

även på samtiden. Därmed kan historien verka för att ge oss kunskap om hur det ser ut idag. 

Historien upprepar sig inte – förr helt annat än nu – I detta historiemedvetande utmärker 

man en tydlig kontrast mellan historia och nutid. Historien är uppdelad i olika epoker, vilka 

markeras och skiljs åt av tydliga avbrott som innebär en väsentlig förändring. Därmed ses 

historien som en period som är helt avskiljd från samtiden: en kontrast mot vilken nutiden 

avtecknar sig. 

Guldålder – Enligt detta historiemedvetande så menar man att det har funnits en tid (oftast 

antiken) som ses som historiens guldålder. Sedan denna tid så har mänskligheten genomgått ett 

ständigt förfall, och vi kan enbart söka återställa och arbeta mot dessa ideal. Här skriver man 

alltså historia utifrån samtiden, och den förändring som pågått genom historien ses som en 

process som riktar nedåt, och har lett oss till samtidens fördärv av den historiska guldåldern. 

Framsteget – från mörker stiga vi mot ljuset – Här betonar man istället en positiv 

utveckling genom historien, vilken går ut på att vi har tagit oss upp ur fattigdom och orättvisa till 

en samtid med likvärdighet och rättvisa. Detta medvetande liknar alltså det föregående, men den 

historiska förändringen beskrivs som raka motsatsen till det som beskrivs ovan. Istället för en 

nedåtgående utveckling betonar man alltså här en positiv utveckling som pågått genom historien. 

När det kommer till den matris som Andersson Hult använder sig utav i sin studie så är den 

baserad på en typologi utvecklad av Jörn Rüsen som beskriver fyra olika kategorier av 

historiemedvetande.50 Dessa kategorier skall ses som hierarkiska, och går därmed från en mer 

enkel definition av historiemedvetande till mer komplexa och sammansatta uttryck. Kategorierna 

beskriver, i följande ordning, traditionella, exemplariska, kritiska samt genetiska historiska 

berättelser. Nedan följer en redogörelse för dessa fyra olika kategorier, med exempel tagna från 

Andersson Hults egen beskrivning. 

Den traditionella kategorin – Enligt denna typ av berättelse aktiveras historiemedvetandet 

genom att vi ur historien ”tar till oss traditioner och berättelser därför att ’det alltid varit så’”, 

vilka kan verka för att legitimera till exempel rådande normer eller styreskick.51 Tiden beskrivs här 

som evig: vad som en gång var är fortfarande aktuellt idag. Andersson Hult sammanfattar det 

hela med uttrycket ”inget nytt under solen”52. Ett exempel på denna form är hur Sverige kan ses 

som ett ”frihetsälskande land” med argumentet att ”det har alltid varit så och så kommer det 

alltid att vara”. 

Den exemplariska kategorin – Här används historien för att ”dra lärdomar” och få 

”bekräftelse” inför samtida val och handlingar genom att man lyfter fram empiriska berättelsen ur 

historien. Historien medvetandegörs alltså här genom att bidra med råd och vägledning inför nu- 

och framtid. Andersson Hult exemplifierar denna kategori med att man använder sig utav mer 

                                                 
50 Andersson Hult 2012, ss. 39-43; se även Rüsen 2004. 
51 Andersson Hult 2012, s. 40. 
52 Den uppmärksamme kan här se en tydlig koppling till de grundtroper som Aronsson talar om. 
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empiriska argument från historien för att bekräfta till exempel den värdering som står nämnd i 

exemplet ovan. 

Den kritiska kategorin – Denna form av historiemedvetande går ut på att så kallade 

“motberättelser” används för att kritisera och ifrågasätta historiska argument och allmänna 

historiska förklaringar. Andersson Hult beskriver denna kategori som ”allt är nytt och inget 

upprepar sig”53. Exempel på denna form är hur man kan ifrågasätta ovan nämnda exempel med 

att ta upp historiska brister i Sveriges demokrati, för att på så vis avvisa, eller kritisera, påståendet 

om att Sverige i sig skulle vara ett ”frihetsälskande land”. 

Den genetiska kategorin – Denna kategori beskriver Andersson Hult som en ”högre nivå, 

där de övriga tre kategorier samverkar och är, med Andersson Hults ord, ”i harmoni”. Här står 

ett perspektiv på framtiden i centrum, och man lägger vikt på förändring och diskussion kring 

historiska perspektiv. Enligt Andersson Hult kan denna kategori exemplifieras med att man 

diskuterar ovanstående frågor men utgår ifrån samtiden och konstaterar att definitioner och 

premisser ändrats under historiens förlopp. 

En viktig skillnad mellan Andersson Hults definition och diskussion kring begreppet 

historiemedvetande och de begreppsdefinitioner man hittar i Peter Aronssons texter är att 

Andersson Hult som ovan nämnt lägger vikt vid en sorts progression; ett hierarkiskt indelande av 

olika typer av historiemedvetande.54 Med detta sagt så menar däremot inte Andersons Hult att det 

sker en naturlig utveckling för individen, där nivåerna följer på varandra, utan snarare att man kan 

se att individer rör sig mellan de uppställda nivåerna, beroende på erfarenhet och kontext. 

Dessa två sammanställda teorier kring historiesyn och historiemedvetande kommer alltså att 

ligga till grund för detta arbete. Jag kommer även att utgå ifrån dessa ovan presenterade teorier 

samt ta inspiration från Andersson Hult vid utformandet av metoden, för att på så vis komma åt 

hur synen på historia och medvetandet kring historia konstitueras i det utvalda materialet: 

studentexamensuppsatser från 1877 och 1929. 

Metod 

Som metod för den kvalitativa textanalysen kommer en idé- och ideologianalys att användas. 

Enligt denna definieras begreppet idé som en slags värdering eller föreställning om verkligheten, 

vilken innehåller en viss grad av konsistens och stabilitet.55 Således kan de perspektiv som står 

presenterade ovan, så som historiesyn och historiemedvetande, ses som idéer om historia, där 

olika sätt att se på historia ordnas. Bergström och Boréus presenterar i sin bok Textens mening och 

makt – metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys en modell som kan användas för att 

operationalisera en idéanalys som handlar om att utgå ifrån så kallade idealtyper för att på så sätt 

                                                 
53 Även detta har en stark koppling till Aronssons grundtroper. 
54 Andersson Hult 2012, s. 58. 
55 Bergström & Boréus 2000, s. 140 
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ställa upp polariserade kategorier under vilka fynden kan ordnas.56 Med en utgångspunkt i ovan 

presenterade begrepp kring historiesyn och historiemedvetande så är användandet av idealtyper 

som fruktbart när det kommer till att studera och analysera både historiesyn och 

historiemedvetande.  

Historiesyn 

När det kommer till analysen av den historiesyn som representeras i materialet så har jag valt att 

göra på ett liknande sätt, där två olika idealtyper, som hörande till antingen en intentionalistisk 

eller en funktionalistisk historiesyn, ställs upp. Vid analysen av materialet utkristalliserades olika 

teman inom dessa två perspektiv, snarare än enhetliga intentionalistiska eller funktionalistiska 

historiesyner, varpå presentationen av resultaten kommer att spegla detta. Själva anaylsen utgår 

däremot från följande tabell: 

 

 Idealtyper av historiesyn 

 Aktörsorienterad Funktionell 

Beskrivning: 

Historien ses som driven av historiska aktörer i form 

av individer, grupper och även stater. 

Denna historiesyn lägger fokus på intentionella 

handlingar och individuellt och kollektivt agerande. 

Historien ses som driven av sociala och kulturella 

strukturer och mer övergripande samhällsfunktioner.  

Denna historiesyn lägger fokus på mer 

funktionalistiska förklaringar  

Nyckelord: 
Aktörer, intentionella handlingar, inidivider, grupper, 

val. 

Strukturer, funktionella förklaringar, samhälleliga 

funktioner och förhållanden. 

 

Det är även viktigt att komma ihåg att även om jag i detta arbete analyserar historiesyn och 

historiemedvetande mer parallellt än intersektionellt, så är det två begrepp som är knyter väldigt 

nära an till varandra. Anledningen till att mitt arbete är utformat på detta vis beror helt enkelt på 

att resultaten enligt denna modell blir mer tydliga och strukturerade, jämfört med att använda en 

modell där historiesyn och historiemedvetande verkar tillsammans, samt även då jag själv är 

intresserad av dessa två fenomen som separata från varandra. 

Historiemedvetande 

Därför kommer jag att använda mig av följande analysmodell, som inkorporerar den progression 

och hierarki som Andersson Hult utvecklat utifrån Rüsens typologi, tillsammans med de 

grundtroper av historiemedvetande som identifieras av Aronsson. 
  

                                                 
56 Bergström & Boréus 2000, s. 150 
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 Historiemedvetandets idealtyper 

Historia som 

tradition. 

Historia som 

vägvisare. 

Historia som 

kontrast. 

Historia som 

process. 

Beskrivning: 

Historia ses som ett 

enhetligt rum, där det 

som har inträffat tillhör 

den gemensamma 

mänskliga erfarenheten. 

Tiden ses som evig, och 

då är då för att det är så. 

Empiriska berättelser ur 

historien kan användas 

för att bekräfta samtida 

val och handlingar. 

Dåtid fungerar till att ge 

råd till nutid och inför 

framtid. 

Historien kan och bör 

ifrågasättas, och allmänna 

historiska förklaringar bör 

mötas med kritik. Det 

förflutna ses som 

tillhörande av en värld 

separat från samtiden, 

betonar en kontrast 

mellan förr och nu. 

Historien skrivs utifrån 

samtiden, och man 

menar att historien är en 

process som antingen 

leder mot dagens förfall 

och att det därmed var 

bättre förr, eller skapas 

som ett positivt framsteg 

ur historiens mörker. 

Syn på 

tiden: 

Historien är cyklisk, med 

oföränderliga värden. 

Historien har en linjär 

riktning, och kan 

bekräfta rådande 

värden. 

Historien saknar tydlig 

riktning, och kan 

användas för att 

problematisera rådande 

värden. 

Historien är en process, 

och karaktäriseras av 

förändring. 

Nyckelord: 
Vi söker tröst och 

förståelse i historien. 

Vi kan använda 

historia för att 

förklara och 

bekräfta nutiden. 

Vi ifrågasätter och 

kritiserar våra 

historiska 

värderingar. 

Vi är skapta av och 

skapar själva 

historien. 

 

Aronssons grundtroper Framsteget och Guldålderna har här sammanfogats i det sista 

medvetandet: historia som process. 

Källmaterial 

Materialet som ligger till grund för denna studie består av studentexamensuppsatser i 

modersmålet från Uppsala, Falun och Strengnäs under åren 1877 samt 1929. Dessa uppsatser är 

skrivna i examineringssyfte, för att erhålla en studentexamen. Vid examineringstillfället fick 

studenterna välja mellan 10-12 olika ämnen, varpå de skrev en uppsats som sedan rättades och 

bedömdes av en så kallad censor, ofta en universitets- eller läroverkslärare.57 För att avgränsa mitt 

material, samt för att göra en analys av historiesyn och historiemedvetande möjlig har jag valt ut 

ett av dessa ämnen att analysera, vilket också är anledningen till att åren 1877 och 1929 har valts 

                                                 
57 Backman Prytz 2014, s. 35. 
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ut. Gemensamt för både 1877 och 1929 är att ett av ämnena handlade om religiösa och politiska 

frågor under det trettioåriga kriget, vilket gav ett bra underlag för jämförelsen av historiesyn och 

historiemedvetande vid dessa år. 

Därmed så har jag avgränsat materialet till att röra 11 studentexamensuppsatser där ämnet 

”Var trettioåriga kriget ett religionskrig eller ett politiskt krig?” valdes år 1877, med en fördelning 

på tre stycken från Högre allmänna läroverket i Uppsala, fem från Högre allmänna läroverket i 

Strengnäs samt tre från Högre allmänna läroverket i Falun. För år 1929 har 11 med ämnet 

”Religiösa och politiska intressen i trettioåriga kriget” valts ut, där fyra kommer från Uppsala, tre 

från Strengnäs samt fyra från Falun. Detta innebär att samtliga uppsatser med detta ämne valdes 

från år 1877, men en avgränsning har gjorts år 1929 då det under detta år var sammanlagt 15 

stycken med detta ämne. Därmed har en uppsats från Uppsala och tre från Falun valts bort, då 

det var flest från dessa läroverk. Vid urvalet valde jag att helt enkelt välja att ha med de texter 

som stod först i materialböckerna. Dessa texter har sedan av mig renskrivits, vilket gick ut på att 

jag skrev av de handskrivna texterna på datorn. Detta gjordes för att underlätta, och i vissa fall 

möjliggöra, en analys av materialet, och renskrivningen har i så fullständig mån som möjligt följt 

originalen. Därefter har jag noggrant läst igenom materialet och antecknat och identiferiat de 

instanser där olika historiesyner och historiemedvetanden kommer till uttryck. Sedan har jag 

sammanfattat vilka idealtyper av historiesyn och historiemedvetande som står att finna i texterna 

utifrån de modeller som står uppställda under metodavsnittet ovan. 

Vidare är det viktigt att komma ihåg är att de 22 analyserade texterna inte säkert till fullo 

uttrycker elevernas historiemedvetande eller historiesyn, då det som skrivs står inom kontexten 

för examinering, något som även Andersson Hult lyfter fram.58 Därmed får man anta att det som 

nedtecknas är det som eleven tror att läraren eller skolan vill se, och därmed inte kan sägas vara 

uteslutande elevens egen bild eller föreställning som står att finna i de analyserade texterna. 

Vidare kommer de betyg som står att finna i samband med studentexamensuppsatserna att 

lämnas utanför min analys, då dessa är betyg i modersmålet, medan jag är intresserad av själva 

historiekunskaperna och -färdigheterna. Texterna har även analyserats utifrån det eleven skrivit, 

och eventuella språkliga rättningar från censorns håll har lämnats utanför analysen. Däremot så 

har eventuella kommentarer, av vilka det finns få, från censorn tagits med i analysen i de fall där 

de behandlar själva historiekunskaperna. Värt att tillägga är även att de utvalda texterna enbart 

kommer från läroverk för enbart pojkar, vilket beror på att det enbart gått att finna 

studentexamensuppsater från gosseläroverk vid dessa år. 
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Resultat och analys 

I följande kapitel kommer de resultat som analysen av mitt material har gett upphov till att 

presenteras. När det kommer till presentationen av den historiesyn som förekommer i 

studentexamensuppsatserna så har jag valt att dela in den efter olika teman som utkristalliserat sig 

vid analysen. Vad gäller historiemedvetandet kommer jag att beskriva mina fynd för varje period 

separat: först historiemedvetandet som förekommer i perioden för 1877, och sedan det som 

återfinns i uppsatserna från 1929. Detta gjordes då det gick att hitta tydliga förändringar i 

historiemedvetandet mellan dessa bägge perioder. Slutligen så kommer ett sammanfattande 

avsnitt att följa, där historiesynen och historiemedvetandet kommer att knytas samman och mer 

övergripande resultat kommer att presenteras. 

Historiesyn 

Den historiesyn som representeras i det analyserade materialet kan under bägge perioderna i 

huvudsaklighet ses som tillhörande en intentionalistisk historiesyn. Det är alltså främst olika 

historiska personer, och deras handlingar, som benämns som orsaker och förklaringar till 

historiska skeenden och förlopp. Av dessa personer är det främst Europas olika furstar och 

fältherrar som presenteras som viktiga aktörer i skildrandet av det trettioåriga kriget. Det är dessa 

som driver händelserna framåt, och de som står som centrala figurer i de slag och de historiska 

skeenden som eleverna tar upp i sina uppsatser. Nedan följer de teman som utkristalliserat sig vid 

studerandet av materialet.  

Hjältekonungen Gustav II Adolf 

En aktör som nämns i samtliga uppsatser från 1877 och 1929 är Gustav II Adolf. Denna 

konung, som stupade i slaget vid Lützen mitt under det pågående trettioåriga kriget, är en 

framträdande gestalt i svensk historieskrivning, och även så i de i detta arbete analyserade 

studentexamensuppsatserna. Gustav II Adolf beskrivs främst som en hjältemodig konung, som i 

nåd och med rättvisan på sin sida anlände till det krigshärjande Europa till bistånd för 

protestanterna. Denna syn speglas i följande citat, som även syns i inledningen av detta arbete: 

”Den lilla svenska hären öfvergick sålunda, anförd af sin hjeltemodiga konung, till Tysklands jord 

och uppfylde snart hela Europa med häpnad och beundran genom en oafbruten följd af glimande 

bragder”59 samt ”I rättan tid skyndade då Gustaf Adolf till sina trosförvandters hjelp.”60 Gustav II 

Adolfs handlingar och bragder skildras alltså här i mycket positiva ordalag, där hans intentioner 

benämns som rättfärdiga och rättframma. 

De beskrivningar av Sverige och svenskarnas insats i trettioåriga kriget som förekommer år 

1877 kretsar som sagt ofta kring Gustav II Adolf och dennes handlingar och karaktär. Detta syns 
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tydligt i citaten ovan, men också i ytterligare en av uppsatserna där eleven skriver att: ”Deremot 

kan det om Gustaf Adolf sägas, att han leddes af den ädlaste bevekelsegrund, som kan berättiga 

ett krig, nämligen hans lifliga önskan att komma de förtryckta protestanterna till hjelp.”61 Här 

framställer man alltså Gustav II Adolfs karaktär som grundad i ”den ädlaste bevekelsegrund”, 

och beskriver hur han kommer till protestanternas hjälp. Detta perspektiv syns även år 1929, där 

det står i en av uppsatserna att: “Til en början hade protestanterna svåra motgångar trots dansk 

hjälp, men då år 1630 svenskarna under Gustav II Adolf ställde sig på deras sida striden skedde 

ett omslag.”62 Här kan man tydligt se hur eleven beskriver att de svåra motgångarna man tidigare 

haft vände när Gustav II Adolf kom för att hjälpa protestanterna, vilket precis som ovan visar på 

en aktörsorienterad historiesyn. 

Vad som framkommer vid en jämförelse av uppsatserna från 1877 och de från 1929 är att det 

under den senare perioden läggs mer fokus på själva Sverige och det svenska folket. Detta syns 

exempelvis då följderna av kriget diskuteras i en uppsats, där eleven skriver att ”Sverige fick 

däremot en stor del av Pommern och fick i uppdrag att se efter, att freden upprätthölls”63, samt i 

ytterligare en annan där eleven skriver om Wallensteins planer att bygga en östersjöflotta att 

”Detta innebar ju ett direkt hot mot Sverige och dess besittningar på tyska kusten.”64 Här kan 

man alltså se själva Sverige som en storhet i sig som en aktör i det historiska förloppet, och 

därmed som en del av en aktörsorienterad historiesyn. Med detta sagt skall det vidare sägas att det 

inte är fråga om att Gustav II Adolf som individ slutar att förekomma i texterna från 1929, eller 

att Sverige som en aktör i sig inte nämns i uppsatserna från 1877. Detta kan man till exempel se 

då en av eleverna från år 1929 skriver att: ”[…] förtjänsten härav tillkommer vår store 

hjältekonung Gustav II Adolf och hans utmärkte kansler Axel Oxenstierna.”65, och i en av 

uppsatserna från 1877 kan man till exempel läsa att: ”Sverige å sin sida ville också göra eröfringar 

[…]”66. Därmed handlar det snarare om en övergripande tendens till förändring av detta 

perspektiv på historiska aktörer vid jämförelsen mellan 1877 och 1929.  

Även Gustav II Adolfs död i slaget vid Lutzen utpekas i några uppsatser som en viktig 

historisk händelse. I en av uppsatserna skriver eleven att ”med Gustaf Adolfs död började den 

religiösa hänförelsen att mer och mer svacka både bland katholiker och protestanter” och att 

”med Gustaf Adolfs försvann äfven de svenska härarnas forna rykte om återhållsamhet och 

mensklighet.”67 Detta sentiment uttrycks även av flera elever från år 1877, med exempel som 

”Efter G. II Adolfs död blef de öfvervägande ett politiskt krig.”68 och ”det trettioåriga kriget från 
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sin början till Gustaf Adolfs död var uteslutande ett religionskrig.”69 Detta syns även år 1929, där 

man kan läsa i en av uppsatserna att ”Efter Gustav Adolfs död började de religiösa intressena nu 

mer och mer stå tillbaka för de politiska.”70 Här utpekas alltså Gustaf II Adolfs död som en viktig 

faktor till en förändring under det trettioåriga kriget, vilket kan ses som tillhörande ett mer 

aktörsorienterat perspektiv på historia, där fenomen så som furstars liv och död ses som viktiga 

företeelser i den historiska processen. 

Det faktum att Gustav II Adolf används och beskrivs i samtliga av de analyserade texterna 

visar alltså på en tydligt aktörsorienterad historiesyn, där historien ses som framdriven av aktörer 

och intentionella handlingar. Detta syns väldigt tydligt i en av uppsatserna där eleven skriver att:  

Man kan lätt inse, vilken oerhörd betydelse Gustav II Adolfs inblandning i 30-åriga kriget 
hade. Om han icke deltagit däri, hade ju kejsaren varit obestridd herre över hela Tyskland. 
Frankrike skulle säkert icke vågat börja krig. Slutet hade helt säkert blivit det, att kejsaren, 
som icke längre hade någon makt att frukta, målmedvetet skulle arbetat på utrotandet av 
protestantismen.71  

Här visar alltså eleven på de viktiga resultat som ”Gustav II Adolfs inblandning” förde med sig. 

Det är därmed individen Gustav II Adolf som ställs i centrum, och det är dennes intentionella 

handlingar som är viktiga vid beskrivandet av det historiska förloppet. Detta visar även på en 

tydlig nationalistisk ådra i beskrivningen av historien, då detta tema är det främst förekommande i 

det analyserade materialet. 

Europas furstar och befälhavare 

Förutom Gustav II Adolf så nämns flera andra av Europas furstar. Inte minst omnämns de olika 

befälhavarna som stod bakom de olika härarna, och av dessa är det främst befälhavarna Tilly och 

Wallenstein, som vid olika tidpunkter ledde den kejserliga katolska hären, som figurerar i 

uppsatserna. Dessa två gestalter får ofta, tillsammans med tysk-romerska kejsaren, lite rollen som 

fiende eller motståndare i elevernas texter, och förknippas gärna med ord som ”hänsynslösa”72 

och ”fruktansvärda”73. Både Tilly och Wallenstein får alltså relativt stort utrymme i nästan 

samtliga av de analyserade uppsatserna, och precis som vid beskrivningarna av Gustav II Adolf så 

ser det ut som att eleverna lägger stor vikt vid dessa individers betydelse för det trettioåriga kriget.  

Vidare så kan man ana en viss respekt inför dessa fältherrar, då en elev skriver i en av texterna 

att kejsarens befälhavare var ”den gamle beprövade och hittils obesegrade Tilly”74, och i en annan 

står det att ”Kejsaren hade fått en skicklig men hänsynslös befälhavare i Wallenstein”75. Här syns 

det alltså att det i elevernas beskrivning av dessa befälhavare ändå förekommer en betoning på 
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dem som tapper, gammal och beprövad eller skicklig. Denna lite lätt romantiserande beskrivning 

av fältherrarna syns även i följande citat: 

Då uppträdde den tappre grefve Ernst af Mansfeld och stälde sig, utan att sjelf ega något 
land, direkt i spetsen för de slagna protestanterna. Genom sin fältherre-skicklighet 
lyckades han att slå den då ännu obesegrade ligistiske fältherren Tilly i två blodiga 
drabbningar.76 

Därmed kan man se hur fältherrarna och befälhavarna i egenskap av viktiga aktörer under det 

trettioåriga kriget förknippas med vad man kan kalla en något krigsromantisk syn på historia, som 

mycket väl kan sägas höra till en intentionalistisk historiesyn. Här lyser även nationalismen 

igenom igen, då man beskriver dessa befälhavare som Gustav II Adolfs och Sveriges fiender, och 

ger dem epitet som ”fruktansvärd” och ”hänsynslös”.  

Ytterligare en aktör som det läggs fokus på i uppsatserna är de olika tysk-romerska kejsarna, 

och framförallt då den katolske kejsaren Ferdinand II. Som ledare för katolikerna så porträtteras 

han som tidigare nämnt som protestanternas fiende. En av eleverna skriver att: ”Men inom kort 

sammandrog sig en storm öfver protestanternas hufvuden. Österikes tron bestegs af en kejsare 

Ferdinand II, tillika konung i Böhmen, hvilken med värma omfattade de katolska lärorna”77, och i 

ytterligare en annan uppsats kan man läsa att: ”Kejsaren grep till vapen och vände sig först mot 

protestanterna i Tyskland. Dessa stodo naturligtvis alldeles lamslagna av skräck inför en sådan 

fiende, och kriget gick mycket olyckligt för dem.”78 Här framhävs alltså kejsaren som ”den som 

grep till vapen”, och därmed en aktör vars vikt spelade stor roll för det trettioåriga kriget. Vidare 

kan också en syn på kejsaren som protestanternas, och därmed i förlängningen även Sveriges, 

fiende anas. I en av uppsatserna skriver till exempel eleven om kejsaren att: ”Då han först förfarit 

grymt med protestanterne, hade de, sedan han blifvit kejsare, intet annat än förföljelse att 

vänta.”79 Detta fokus på kejsaren som katolicismens ledare, och därmed protestantismens fiende, 

och en viktig aktör under det trettioåriga kriget ter sig ungefär likadant för både åren 1877 och 

1929. En intressant avvikelse från denna mer aktörsorienterade beskrivning av kejsaren 

förekommer däremot i en av uppsatserna från 1929. Här skriver eleven att: ”Utom för reaktionen 

kämpade Ferdinand II också för kejsarmaktens stärkande i Tyskland och Habsburgs storhet och 

makt. Hans politiska program kan sägas omfatta två punkter: absolutism och imperialism.”80 

Kejsaren beskrivs i ovanstående citat visserligen som en kämpande aktör, men det åberopas även 

två förklaringar för kejsarens agerande: nämligen absolutism och imperialism. Detta är i stort sett 

det enda tillfället där en liknande förklaring anges, och då det här åberopas mer bakomliggande 

strukturer och värderingar som en motivering för kejsaren så kan det visa på en viss grad av 

funktionalistisk historiesyn ändå. 
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En skillnad som man däremot kan utläsa mellan uppsatserna från 1877 och de från 1929 är att 

Danmark och Danmarks konung Kristian IV nämns i samtliga uppsatser från 1929, men bara i en 

från 1877. Vad som vidare är intressant är att Kristian IV omnämns som en feg och avundsjuk 

kung, framförallt i jämförelse med Sveriges Gustav II Adolf. I en av uppsatserna från 1929 står 

det att ”[…] men då Gustaf II Adolf vid ett möte med Kristian föreslog ett gemensamt 

uppträdande i Tyskland, avslog Kristian detta av misstro och avund mot Gustav Adolf.”81, och i 

ytterligare en annan står följande: ”Därför ingick Kristian förbund med den protestantiska 

unionen, men avslog av avundsjuka Gustav II Adolfs erbjudande om förbund även med Sverige. 

Följderna av avslaget visade sig snar då Danmark blev i grund slaget av Wallenstein.”82 Här 

framställs alltså Kristian av Danmark tillsammans med negativa värdeord, och det läggs fokus på 

Danmarks nederlag under kriget. 

Vidare var en intressant företeelse som kunde noteras i en av uppsatserna den rättning som 

censorn hade gjort. I uppsatsen har eleven nämligen skrivit att: ”En liga bildade sig mot 

protestanterna, bestående af de sydtyska katolska staterna, hvilkens härar anfördes af de 

fruktansvärda generalerna Tilly och Wallenstein”83 Men här har den som rättat uppsatsen gått in 

och strukit för ordet ”staterna” och istället skrivit ”furstarna” i marginalen. Detta kan således visa 

på att det var viktigt att i undervisningen poängtera att det var furstar, det vill säga enskilda 

individer, som bildade denna liga, och inte hela stater. Detta kan alltså ytterligare ses som ett 

tydligt tecken på en aktörsorienterad och intentionalistisk historiesyn. 

Även om dessa beskrivningar av Europas furstar innebär en historiesyn som klart 

aktörsorienterad, så finns det spår av mer funktionalistiska förklaringar. I en av uppsatserna 

skriver eleven att ”Och att ett så långvarigt krig snart skulle urarta till ett politiskt krig, var väl ej 

så underligt, då folket leddes af hersklystna furstar, som dessutom ofta låto sig missledas af 

jesuiterna.”84 Här visas alltså på att det faktum att folket leds av ”hersklystna furstar” ses som en 

anledning till att kriget urartade, snarare än att det är furstarna, det vill säga själva individerna, i sig 

som orsakat denna urartning. En liknande förklaring kan synas i ytterligare en uppsats, där eleven 

skriver att ”Det var numer ej af religionsnit eldade härar, som kämpade mot de otrogna; utan 

efter krigsbyte lystna krigarskaror, som i alla rigtningar öfversvämmade Tyskland och ödelade 

detsamma.”85 Även här benämns en förklaring utöver individernas eller härarnas karaktär och 

intentionella handlingar, som då kan ses som att det har att göra med en något mer funktionell 

förklaring. Detta är dock en ganska subtil nyansskillnad, och trots att det i vissa uppsatser anas en 

mer funktionell förklaring som i exemplen ovan, så är det i stort en klart aktörsorienterad 

historiesyn som står att finna i nästan samtliga elevuppsatser. 
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Folkets strävan 

Främst var det alltså historiska individer och aktörer som stod i centrum för elevernas uppsatser, 

men förutom furstar, befälhavare och konungar så framställs även olika grupper och folk som 

aktörer i det historiska förloppet. Dessa innefattas visserligen också av den aktörsorienterade 

historiesynen som är presenterat i teori-avsnittet, men det går ändå att utläsa en viss varians i 

uppsatserna kring vilka aktörer det är man väljer att lägga fokus på.  

Ett exempel på detta är att det ibland talas om katoliker och protestanter som grupper med 

intentioner och agerande egenskaper. En av eleverna skriver år 1929 om olika riktlinjer under 

kriget ”[…] att katolikerna ville återvinna de protestantiska områdenas befolkning åt påven icke 

endast i Tyskland utan även i Norden och sålunda söka fullständigt undertrycka alla 

reformatoriska rörelser.”, samt vidare att ”Protestanternas ställning var sämre än någonsin. 

Katolikerna hade hittills gått segrande fram, och deras religiösa intressen syntes kunna 

uppfyllas.”86 Här kan man alltså se att eleven beskriver de religiösa grupperingarna som historiska 

aktörer, med kapacitet till ett intentionellt handlande. En liknande formulering kan man även se i 

en uppsats från 1877, där eleven skriver att: ”I början af 1600-talet rådde en stark spänning 

mellan katoliker och protestanter icke blott i Tyskland utan i hela Europa. 1808 [sic] ingingo 

protestanterna i Tyskland ett förbund att med vapen i hand försvara sin tro och året derpå följde 

katolikerna exemplet.”87 Även här framgår att katolikerna och protestanterna kan ses som en 

agerande grupp, med motiv och en vilja att till exempel försvara sin tro. Detta kan alltså ses som 

en variant på en intentionell och aktörsorienterad historiesyn.  

Vad som vidare framkommer vid genomläsandet av materialet, och som står nämnt tidigare 

under avsnittet om Gustav II Adolf, är att det mellan åren 1877 och 1929 sker en viss skiftning 

från ett aktörperspektiv som enbart fokuserade på historiska individer till ett som mer behandlar 

grupper och folkslag. Detta kan märkas i följande exempel från 1877 respektive 1929: eleven år 

1877 skrev om en anledning till kriget ”[…] som förmådde Sveriges Gustaf II Adolf och 

Frankrikes Richelieu att så afgörande gripa in i Tysklands angelägenheter och derigenom så 

väsentligt förändra ställningen i Europa.”88 År 1929 skriver däremot en elev att: ”Att det katolska 

Frankrike slöt förbund med det protestantiska Sverige var således uteslutande försakat av 

politiska intressen.”89 Här kan man alltså se en skillnad på det att eleven år 1877 skriver om 

Gustav II Adolf och Richelieu som drivande aktörer i det historiska förloppet, medan eleven år 

1929 snarare lägger fokus på nationerna Sverige och Frankrike som aktörer.   

Värt att nämna är dock att historiska individer och grupper existerar sida vid sida i uppsatserna 

från 1929, vilket syns i följande citat: ”Emellertid vann Gustaf Adolf snart nog segrar, genom 

vilka kejsarens övermakt bröts, och de protestantiska småstaterna tordes åter handla i egna 
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intressen”90. Här skriver alltså eleven om både hur ”Gustav Adolf” vann segrar gentemot 

”kejsaren”, som då innebär ett mer individfokuserat perspektiv, samt även om hur ”de 

protestantiska småstaterna” snarare än furstarna ges möjlighet att handla. Därmed kan man 

konstatera att det inte rör sig om någon fullkomlig förskjutning av historiesynen från fokuserande 

av individer till att lägga mer betoning vid grupper och stater, utan snarare att det senare 

förekommer oftare och mer utförligt i de senare uppsatserna än i de tidigare.  

Religiösa och politiska förklaringar 

Överlag så kan man alltså i materialet se en stark betoning på en aktörsorienterad historiesyn, 

med fokus på intentionella handlingar samt på individer och grupper som drivande av historien. 

Vidare kan man även se i nästan samtliga av de analyserade uppsatserna att specifika händelser, 

som någons död eller ett slag, är det som markerar förändringar och historiens fortskridande. Det 

framgår alltså här ett tydligt fokus på aktörers handlande när dessa händelser beskrivs, och ett 

intentionellt perspektiv på historien är därmed det som genomgående dominerar i materialet. 

Utöver denna historiesyn så kan man däremot även ana en mer funktionell syn på historia då 

eleven benämner och talar om orsakerna till kriget och de historiska händelserna. I en av 

uppsatserna från 1877 skriver eleven om Böhmen att: ”I detta land hade det habsburgska 

förtrycket i förening med den katolska reaktionen framkallat ett uppror bland protestanterna”.91 I 

detta citat kan man alltså se hur det ”habsburgska förtrycket” beskrivs som en bidragande orsak 

till upproret bland protestanterna, vilket kan ses som ett tecken på en mer funktionell förklaring 

då detta förtryck kan ses som exempel på en social struktur. En liknande förklaring till orsakerna 

bakom kriget syns i en annan av uppsatserna, där eleven skriver att: ”Härutaf se vi, att det 

egentliga syftet med kriget hade till en stor del blifvit åsidosatt för politiska afsigter, och att det 

numera blott gälde landvinningar.”92 Här beskrivs alltså det ”egentliga syftet med kriget” som en 

kontrast till ”politiska afsigter”, vilket ger det en övergripande funktionell ton.  

Vidare så kan man se ytterligare spår av en mer funktionell historiesyn, då eleverna i några av 

uppsatserna tar upp lite vidare och mer funktionalistiska förklaringar när de diskuterar krigets 

övergripande karaktär. En av eleverna skriver år 1877 om kriget att:  

Det var en fruktansvärd tvekamp på lif och död mellan de båda religionerna, den 
protestanta och den katholska. Det var ej nog, att folken väpnade sej mot hvarandra, 
religionshatet spred äfven sitt söndrande gift in uti familjen, och intet land var nog heligt, 
att det ej bröts af den religiösa fanatismen.”93 

”Religionshatet” och ”den religiösa fanatismen” kan här ses som strukturella fenomen under 

kriget, vilket då visar på en mer funktionell historiesyn. Denna typ av förklaring kan dock främst 

ses i samband där religiösa frågor diskuteras eller beskrivs. Ett liknande synsätt kan man ana i 
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följande citat: “Det var till största delen tjecker, som hade rest sig, men dock kan man ej tala om 

någon nationell rörelse; det var de religiösa intressena, som voro de avgörande.”94, där eleven 

skriver om ”de religiösa intressena” som en mer övergripande förklaring till att tjeckerna tog till 

vapen. Vidare kan man lägga till att dessa mer funktionella förklaringar oftast inte förklaras i 

någon större utsträckning. I en av uppsatserna från 1877 skriver eleven att: ”Kriget börjades i 

Böhmen helt och hållet af religiösa skäl, och utbredde sig snart öfver hela Tyskland […]”95. Här 

nöjer sig alltså eleven med att enbart nämna att orsaken bakom kriget var av ”religiösa skäl”, utan 

att förklara närmare vad detta egentligen innebär. 

När det däremot kommer till mer politiska frågor så kan dessa oftast sammanknippas med 

mer aktörsorienterade förklaringar. I följande citat skriver en elev om skälen bakom det 

trettioåriga kriget att: ”[…] politiska beräkningar utan tvifvel voro de driffjedrar, som förmådde 

Sveriges Gustaf II Adolf och Frankrikes Richelieu att så afgörande gripa in i Tysklands 

angelägenheter och derigenom så väsentligt förändra ställningen i Europa.”96 Här skriver alltså 

eleven om hur ”politiska beräkningar” visserligen sågs som drivfjädrar bakom kriget, vilket skulle 

kunna kopplas samman med en mer funktionalistisk historiesyn, men då han följer upp detta 

påstående med att beskriva hur Gustav II Adolf och Richelieu griper in och ”väsentligt förändrar 

ställningen i Europa” så förknippar man snarare denna förklaring med en mer aktörsorienterad 

historiesyn. 

Denna kontrast mellan religiösa och politiska frågor kan man även ana i följande citat om 

huvuddragen i kriget: ”Först och främst gällde det den evangeliska lärans bestånd, men därtill 

kom, även politiska synpunkter: Tysklands Östersjökust i kejsarens och påvens våld vore ett hot 

mot de nordiska ländernas urgamla frihet.” Här beskrivs ”den evangeliska lärans bestånd” som 

ett mer vidare fenomen, emedan ”politiska synpunkter” snarare kretsar kring kejsarens och 

påvens hot, i form av en mer intentionell handling, gentemot de nordiska länderna. Därmed får 

även här det religiösa en något mer funktionell konnotering, emedan politiken ses som mer 

intentionell och aktörsorienterad: religiösa idéer förknippas därmed ofta med en mer 

strukturorienterad historiesyn, medan politiska intressen ser ut att ha mer att göra med en mer 

aktörsorienterad dito. 

Ytterligare någonting som tyder på att en aktörsorienterad historiesyn dominerar i det 

analyserade materialet är beskrivningen av de subsidier som Sverige under kriget mottog från 

Frankrike. Trots att dessa nämns i några av uppsatserna, så läggs det sällan någon vikt vid detta 

ekonomiska stöd. I en av uppsatserna kan man läsa att ”Nu uppträdde emellertid en annan makt 

på krigsskådeplatsen. Det var Frankrike. Redan förut hade Frankrike understött Sverige i kriget 

med subsidier, men nu skickade det även krigsmakt.”97 Här kan man alltså se att eleven inte lade 

någon vikt vid själva subsidierna, utan snarare vid det faktum att Frankrike kom att skicka sin 
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krigsmakt. I en av uppsatserna skriver eleven dock att: ”Sverige, som var ett litet fattigt land, 

kunde dock ej utan bundsförvandter och subsidier inlåta sig i kriget.”98 Här betonar alltså eleven 

att Sverige inte hade möjlighet att ge sig in i kriget utan detta ekonomiska stöd, vilket absolut kan 

ses som en mer funktionell historiesyn. Utöver detta undantag så saknas detta perspektiv på 

subsidierna i det analyserade materialet, vilket kan ses som ett tydligt tecken på att mer 

funktionella och strukturella företeelser så som ekonomiska förklaringar får ge vika för de mer 

intentionella och aktörsorienterade som krig och strider kan förknippas med.  

Historiemedvetande 

När det kommer till det uttryckta historiemedvetandet som presenteras i de analyserade texterna 

så kan det vid en första anblick te sig väldigt likt för både 1877 och 1929. Ett medvetande som 

kretsande kring historia som tradition ser ut att vara det som klart dominerar. Men en mer 

utförlig analys visar att det existerar även mer komplexa typer av medvetanden under bägge 

perioder, och det går även att utläsa en viss skillnad i historiemedvetandet mellan uppsatserna 

från år 1877 och år 1929. Därför kommer resultaten från analysen av de bägge perioderna att 

presenteras var för sig för vartdera året, för att på så vis belysa och lyfta fram de skillnader och 

likheter som uppstått under 52 år. 

Perioden 1877 – Ett traditionellt historiemedvetande  

För perioden 1877 kan historia som tradition ses som det historiemedvetande som förknippas 

med större delen av texterna. Enligt detta medvetande ses historien som tillhörande samma rum 

som nutiden, och beskrivs cyklisk: då är då, och det har alltid varit så. Detta medvetande kommer 

väl till uttryck i följande citat från en av uppsatserna: 

Det förefaller, som om här i verlden, jag vet ej hvarför, det funnes blott ett bindande 
insegel vid alla större fördrag, - och detta insegel är blod. […] 

Granska historiens vittnesbörd, upproren inom staterna, religionskrigen, och du skall få 
se, att de utan detta insegel blifvit nedtystade blott för ögonblicket, och att de påbörjats 
igen, tills ändtligen blod visat sig såsom vittnesbörd på ord och handling.99 

Här beskrivs alltså det historiska förloppet som av en upprepande karaktär: uppror och 

religionskrig har avlöst varandra, och gemensamt för dem alla är dess utgjutande av blod. 

Historien ges alltså inte här en linjär riktning, utan istället betonas oföränderliga värden i form av 

krig och blodsutgjutelse. Vidare så kan man också se att eleven i fråga påstår sig ej veta varför det 

är som det är med alla större fördrag, vilket tyder på att han inte ger sig i kast med att vidare 

diskutera eller förklara den historien. Därmed så går det här att se en klar betoning på ett 

historiemedvetande som liknande historia som tradition. 
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Detta medvetande är alltså det som de absolut flesta av uppsatserna från 1877 kan förknippas 

med. Historia beskrivs som en tid som är separat från idag, och det är svårt att hitta kopplingar 

mellan det trettioåriga kriget och idag. En elev skriver om det trettioåriga kriget ”att det med sig 

förenade och afslöt de öfriga religionskrigen i Eruopa” samt ”att det till sin egentliga natur var 

mera religiöst än politiskt.”100 Här ser man alltså hur kriget beskrivs som en uteslutande dåtida 

händelse, samt att vidare kopplingar till idag eller en linjär utveckling saknas. Istället används en 

mer cyklisk beskrivning av historiens gång. I en av uppsatserna skriver eleven att: ”Det har ej 

varit endast religiösa skäl, som föranledt de så kallade religionskrigens utbrott. Så se vi t.ex., att 

det under det schmalkaldiska kriget utom den religiösa afsigten äfven fanns en politsk [sic].” och 

vidare att: ”Det är nu vår uppgift att undersöka, huruvida det äfven under trettioåriga kriget utom 

de religiösa syftemålen funnos politiska.”101 Dessa citat visar därmed på hur så kallade 

religionskrig kan jämföras med varandra då de grundar sig i samma typer av frågor, och det visas 

på gemensamma värderingar mellan dessa krig. Detta visar på hur historien ofta beskrivs som 

cyklisk i studentexamensuppsatserna från 1877, vilket tyder på ett historiemedvetande som är 

kopplat till historia som tradition. 

Däremot så är inte historia som tradition den enda typen av historiemedvetande som anas i 

uppsatserna från 1877. I en av uppsatserna avslutar en elev sin text genom att skriva följande om 

kriget:  

Det var en kamp på lif och död mellan det gamla och det nya, det var en af dessa 
fruktansvärda revolutioner, som tid efter annan inträffa i verldshistorien och hvilka, 
såsom Tegnér säger, ’komma tidens orm att byta om skinn och framträda i en föryngrad 
gestalt.’ Låt vara att detta krig bar i sitt sköte många faror och ohyggligheter, som kunnat 
besparas menskligheten, säkert är dock att en åderlåtning ej skadade det gamla slägtet, och 
nu den tyska jorden, fuktad af hjeltarnes blod, uppspåvade snart denna sköna blomma, 
hvars frukter än i dag tjena menskligheten till vederqvickelse, nämligen samvetsfriheter.102  

Här benämns alltså historien som någonting som upprepar sig och som likt en orm byter 

skinn, vilket tyder på en cyklisk tidsuppfattning. Däremot så fortsätter eleven med att beskriva 

frukter som ”än i dag tjena menskligheten” i form av samvetsfriheter, vilket tyder på att han ändå 

ser en viss linjär utveckling genom historien. Förutom en cyklisk aspekt så påpekas alltså det 

faktum att vi idag erhållit positiva saker ur det trettioåriga kriget, vilket gör att man även kan ana 

ett historiemedvetande som tillhörande typen historia som vägvisare. Detta medvetande syns 

vidare i följande citat, där eleven skriver om det trettioåriga kriget att ”Detta krig är utan tvifvel 

ett bland de märkvärdigaste som finnas omnämna i verldshistorien, och det har också haft de 

vigtigaste följder, i ty att genom detta krig grunden lades till det europeiska statssystemet, och 

ökade frihet medgafs på det andliga området.” Även här visas alltså på en linjär utveckling, då 
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eleven i fråga menar att kriget lett till viktiga framsteg i form av grunden till ”det europiska 

statssystemet” och en ökad frihet. 

Vidare kan man även ana vissa spår av historia som kontrast i ett fåtal av uppsatserna från 

denna period. Denna typ av historiemedvetande kretsar ju främst kring att ifrågasätta och 

problematisera historiska händelser, och man kan se hur det skymtar fram i följande citat: ”Så låg 

då det arma Tyskland ödelagdt. Ändamålet med kriget å protestanternas sida var väl uppnått, men 

derpå tänkte de väl föga eller intet. Mången gång hade båda parterna med heder kunnat sluta 

detta blodiga krig, men byten måste vinnas, och landvinningar göras.”103 Här kan man alltså se 

hur eleven visar upp ett visst problematiserande av resultatet av kriget då han skriver om hur 

bägge parter i kriget hade kunnat sätta stopp för blodbadet, men att man på grund av girighet 

ändå fortsatte. Ett liknande perspektiv märks i en annan av uppsatserna, där eleven skriver att: 

”Det var numer ej af religionsnit eldade härar, som kämpade mot de otrogna; utan efter krigsbyte 

lystna krigarskaror, som i alla rigtningar öfversvämmade Tyskland och ödelade detsamma.”104 

Även här ifrågasätts lite rättfärdigheten hos de stridande, och de pekas ut mer som krigslystna 

”krigarskaror”, vilket kan visa på ett visst ifrågasättande av historien. Värt att lägga till är också att 

den uppsats som det senaste av citaten är taget ifrån även uppvisat ett historiemedvetande som är 

kopplat till historia som vägvisare, samt även en mer funktionalistisk historiesyn. Därmed 

uppvisas ett litet vidare tänk kring historia, och ett något mer komplext historiemedvetande. 

Utöver dessa exempel på historia som vägvisare och historia som kontrast så är det däremot 

som ovan nämnts en klar överrepresentation av ett historiemedvetande som främst kan kopplas 

till historia som tradition i de analyserade studentexamensuppsatserna från perioden 1877. Det 

trettioåriga kriget beskrivs visserligen ibland som ledande till goda saker, så som religionsfred och 

statsskicksgrunder, men överlag så kan man se hur historia beskrivs som ”för att det är så”. 

Därmed så är det väldigt svårt att se tydliga kopplingar mellan samtiden och historien, även vid 

de instanser där det uttrycks ett mer komplext historiemedvetande, utan dåtiden ses främst som 

uteslutande ett forntida fenomen, och de mer vidare resonemangen där dåtid och nutid kopplas 

samman syns inte till i de analyserade uppsatserna. 

Perioden 1929 – Traditionellt men linjärt 

När det kommer till perioden 1929 så är även här ett historiemedvetande som kopplat till historia 

som tradition det som dominerar i de flesta av studentexamensuppsatserna. Även här beskrivs 

historien som nästan uteslutande ett dåtida fenomen. En elev avslutar sin skrivning med att skriva 

att: ”Kriget hade varit blodigt och förödande, men reaktionen var slagen och protestantismen 

räddad.” Här syns alltså ett perspektiv på det trettioåriga kriget som en dåtida händelse, som 

någonting som redan har hänt och är över. En liknande syn syns i följande citat: ”På grund av de 

kejserligas hänsynslösa framfart i Böhmen utbröt så 1628 det krig, som under 30 år skulle göra 
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(mellersta Tyskland och norra Europa) till skådeplats för de hårdaste och bittraste strider, som väl 

historien känner.”105 Även här syns en beskrivning av det trettioåriga kriget som främst en 

historisk händelse, frikopplat från samtiden. Dessa bägge citat exemplifierar alltså hur 

historiemedvetandet ser ut i de allra flesta uppsatser även från denna period: som tillhörande 

typen historia som tradition. 

Även om historia som tradition syns främst i den allmänna beskrivningen av historia så visar 

däremot flera elever, i en mycket högre grad än de från 1877, på en mer linjär utveckling genom 

historien, framförallt då det kommer till de resultat som det trettioåriga kriget har gett upphov till. 

En av eleverna skriver avslutningsvis i sin uppsats att ”Det är åtminstone ganska troligt, att 

Sverige icke längre skulle ha fått behålla den politiska ställningen och det fria statsskick, som det 

ännu är i besittning av.”106 Här uttrycks alltså en historisk utveckling som kopplar samman 

samtiden med historien, då eleven i fråga visar på att vi genom en annan utkomst av det 

trettioåriga kriget inte längre skulle ha samma politiska ställning och statsskick. Därmed så ses här 

historien som någonting linjärt, som leder fram till samtiden. Denna syn på historiens gång syns 

även i flera andra uppsatser från 1929; till exempel i följande citat där eleven skriver följande: 

Kejsarens förhoppningar på kriget hade alltså icke uppfyllts. Istället fingo nu alla 
protestanter samma rättigheter som katolikerna, och kejsaren fick ingenting att säga till 
om i Tyskland. Sverige fick däremot en stor del av Pommern och fick i uppdrag att se 
efter, att freden upprätthölls. Frankrike fick nu önskan uppfylld att få Rhen till gräns.107 

Även här tar alltså eleven upp resultaten av det trettioåriga kriget, vilket tyder på en mer linjär 

syn på historien som kan ses som tillhörande historiemedvetandetypen historia som vägvisare, 

vilken då är betydligt vanligare i uppsatserna från år 1929 än de från år 1877. 

Vidare så kan man även koppla samman historia som kontrast med ett fåtal instanser i 

uppsatserna från 1929. Detta perspektiv anas till viss del i följande citat: 

Sammanfattar man, vad som ovan sagts om de religiösa och politiska intressena i 
trettioåriga kriget, måste man visserligen konakterisera denna kamp som ett religiöst krig, 
men ett religionskrig, i vilket de politiska intressena slutliga fogo överhand över de 
religiösa. Efter trettioåriga kriget ha de religiösa intressena fått allt mindre betydelse som 
krigsorsaker, och man brukar därför känna denna kamp som det sista religionskriget.108 

Här för alltså eleven en lite vidare diskussion kring huruvida det trettioåriga kriget bör ses som 

ett religiöst eller politiskt krig, vilket kan ses som ett visst problematiserande av de olika frågorna 

som var aktuella under kriget. Vidare skriver han även att religiösa intressen i stort fått mindre 

betydelse sen kriget, vilket även det visar på ett visst problematiserande av i detta fall religiösa 

värderingar, något som kan ses som tillhörande en typ av historiemedvetande som historia som 

                                                 
105 UA, R. Palme 1929. 
106 ST, F. Sanritzen 1929. 
107 UA, G. Höglund 1929. 
108 UA, T. Ekdahl 1929. 



32 
 

kontrast. Denna sista mening kan även ses som innehållande ett spår av synen på historia som 

linjär, vilket tillhör historiemedvetandetypen historia som vägvisare.  

Men överlag så är historia som tradition den typen av historiemedvetande som främst 

förekommer i de analyserade uppsatserna från perioden 1929, tillsammans med synen på 

historiens gång som linjär som förekommer i typen historia som vägvisare. Så även under denna 

period beskrivs historien som ”för att det är så”, men vissa vidare utvecklingslinjer identifieras, 

och i vissa fall diskuteras, ändå i en större utsträckning än i texterna från 1877. 

Slutsatser 

Sammanfattningsvis så kan man alltså se ett traditionellt historiemedvetande tillsammans med en 

väldigt aktörsorienterad historiesyn i de analyserade texterna från bägge perioderna. Det är ofta i 

uppsatserna intressant vem som är furste, kung eller befälhavare över den ena armén eller staten, 

och händelseförloppet beskrivs som en sträng händelser, som ofta knyts samman eller hängs upp 

på individuella aktörers beslut eller enstaka händelser. Därmed förekommer även flera 

värderingar i samband med att olika aktörer, framförallt individer, presenteras, och det läggs en 

viss vikt vid personers karaktär och natur. Beskrivningar som ”den tappre” och ”den obesegrade” 

kan ses som ett tecken på att en viss krigsromantik råder bland eleverna, där man ser 

befälhavarna och ledarna för trupperna som väldigt viktiga för det historiska skedet.  Följande 

citat illustrerar tydligt hur detta, tillsammans med nationalistiska värderingar, kommer till uttryck i 

studentuppsatserna: 

Trettioåriga kriget – vad innebär väl det för oss nutida svenskar? Kunna vi väl höra det 
namnet nämnas utan att känna ett uns av stolthet, stolthet över den insats i 
världshistorien, som vårt lilla fädernesland har gjort, när det till försvar för den tro, det en 
gång antagit och med en sådan tapperhet och fasthet värjt mot alla papismens 
stormlöpningar, blandade sig i den väldiga striden i Tyskland och så gott som ensamt 
kom det mäktiga Habsburg att skaka i sina grundvala, stolthet över vår störste 

hjältekonung som lät sitt liv för samma tro?109 

Vidare kan man också se att även om intentionella handlingar fokuseras när händelseförlopp 

beskrivs, och historien fokuseras mer på mikronivå, så kan man se att det är funktionella 

förklaringar som ofta används när vidare historiska paralleller dras. 

Det går även att se ett samband mellan dessa intentionella och aktörsorienterade 

förklaringarna av det trettioåriga kriget samt de olika beskrivningarna av aktörerna under dito och 

ett nationalistiskt tänk i flera av uppsatserna. Gustav II Adolf, den store hjältekonungen, får ett 

stort utrymma i samtliga uppsatser, och hans verk och handlingar beskrivs som barmhärtiga och 

nobla. Samtidigt får Sveriges fiender i egenskap av de katolska fältherrarna, kejsaren och 

katolicismen i stort får tillsammans med Danmark epitet som ”de fruktansvärda” och beskrivs 
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som ”fega” eller ”grymma”. Till exempel så kan man se hur Kristan IV och Danmark presenteras 

som en nästan rak motsats gentemot Gustav II Adolf och Sverige, och i en av uppsatserna kan 

man ana den historiska rivalitet som ändå existerat mellan Danmark och Sverige som kanske kan 

ligga till grund för denna framställning av de bägge nationerna: ”Genom freden 1648 i 

Westfahlen [sic] blev Sverige en stormakt och distanserade Danmark, något som svenskarna 

länge i hemlighet åstundat.”110 Här blir det således tydligt att det är Sverige som står lite i centrum 

för beskrivningen av historien, och det ser även ut som att Sveriges väl och ve är av yttersta vikt 

för eleverna, någonting som stämmer väl överens med de tendenser av ett nationalromantiskt 

bruk av historia som Zander i sin forskning identifierar kring sekelskiftet 1900.  

Men utöver detta grundläggande resultat så finns det även flera instanser där ett mer komplext 

historiemedvetande förekommer, framförallt i uppsatserna från 1929, samt att en mer 

funktionalistisk och strukturorienterad historiesyn skymtar till på sina ställen. Vad som kanske 

inte framkommer tydligt nog i resultaten ovan är även att det går att utläsa ett samband mellan en 

funktionell historiesyn och mer komplexa typer av historiemedvetande.111 Överlag i samtliga av 

de analyserade uppsatserna förekommer som sagt ett historiemedvetande som är kopplat till 

historia som tradition samt en mer intentionell historiesyn, men i de uppsatser där till exempel 

historia som vägvisare och historia som kontrast syns tillämpas gärna även historiska förklaringar 

av en mer funktionell karaktär. Detta kan visa på hur ett mer komplext historiemedvetande 

kanske medför, eller i alla fall kan kopplas samman med vidare och mer breda historiska 

förklaringsmodeller, samt att även om det är svårt att sätta upp en hierarkisk ordning mellan en 

aktörsorienterad och en strukturorienterad historiesyn så kanske det ändå existerar en viss 

progression här, där en uteslutande aktörsorienterad historiesyn är mer basal, medan en mer 

utvecklad historiesyn innehåller spår av bägge dessa perspektiv. 

I ljuset av detta utkristalliseras det två olika sätt att se på de olika typer av historiesyn som tas 

upp i detta arbete. Å ena sidan så kan de alltså kopplas samman med olika nivåer av 

historiemedvetande, där olika historiesyner erbjuder olika förklaringar men en högre grad av 

historiemedvetande uppnås genom sammanförandet av olika typer av historiesyner. Å andra 

sidan så samverkar dessa sätt att se på historien för att koppla samman de enstaka historiska 

händelserna, där aktörer, individer och grupper är viktiga, med vidare mer övergripande processer 

och funktionella förklaringar.  

Diskussion 

Studier av denna typ, som fokuserar på historiedidaktiska begrepp som historiesyn och 

historiemedvetande, är som tidigare nämnts av en svårfångad karaktär. I detta arbete har jag sökt 

ställa upp en något utförlig modell för analysen av dessa två begrepp, vilket kan ställas i kontrast 

mot till exempel Andersson och Selins studie, där begreppen snarare nämns i ett litet kortare 

                                                 
110 UA, S. Karlsson 1929. 
111 Se till exempel O. Rodström 1877 och T. Ekdahl 1929. 
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avsnitt. Dessa två tillvägagångssätt har både sina fördelar och nackdelar, då det senare lägger ett 

större fokus på materialet och låter materialet tala för sig själv, medan det som används i detta 

arbete med en mer ingående diskussion mellan teori, material och resultat kan ge en mer helhetlig 

bild av hur vårt historiska medvetande egentligen är sammansatt; en nyttig kunskap inte minst 

hos de som strävar efter att bli lärare i historia. Precis som Andersson Hult poängterar i sin 

avhandling så tjänar studier av denna typ ett viktigt syfte då de kopplar samman 

historiemedvetande och undervisning. 

Vidare så rör mycket av den övriga forskningen kring historiemedvetande mer 

identitetsanknytna aspekter av historiemedvetande, där fokus läggs på hur våra historiska 

kunskaper bidrar till att formera en historisk identitet.112 Andersson Hult inkorporerar även en 

rent moralisk sida i sin typologi över historiemedvetandet. I detta arbete har dessa perspektiv 

valts bort, då det på grund av materialets karaktär varit svårt att komma åt individen bakom 

texterna och dennes moraliska ståndpunkt. Däremot så vill jag ändå påpeka nyttan av dessa 

perspektiv på historiemedvetande, då jag vill mena att de verkar för att komma åt en viktig del 

hos elevers, och för den delen andra individers, historiemedvetande.  

Vid genomförandet av denna studie har jag även funderat över vad ett jämförande med andra 

historiska perioder än det trettioåriga kriget skulle ge för resultat. Det skulle kanske inte vara helt 

omöjligt att en aktörsorienterad syn på historia är dominant i mitt material då det ändå rör sig om 

historiska beskrivningar av ett krig, där aktörer och händelser gärna får ett större fokus än i övrig 

historieskrivning. En jämförelse med andra historiska ämnen bland uppsatserna skulle alltså 

kunna ge ett mer helhetligt resultat av hur historiemedvetandet och historiesynen ser ut. Däremot 

var detta svårt att genomföra tillsammans med en studie av förändringen över tid, då det var svårt 

att finna flera uppsatsämnen som var snarlika nog under samma period och tidsintervall.  

Avslutningsvis så vill jag även påtala själva mätandet och bedömandet av historisk kunskap; en 

färdighet som är mycket viktig och central för oss historielärare. Under detta arbetes gång har 

denna fråga nämligen hela tiden funnits lite i periferin: är mitt material exempel på en lägre grad 

av synen på eller medvetandet av historia, eller är det bara fråga om en lite annorlunda 

sammansättning av dito? En följdfråga på detta blir då helt enkelt: hur kan man värdera och 

bedöma historisk kunskap? Finns det bra och dåliga kunskaper, eller handlar det främst om 

färdigheter och ett historiskt tänkande? I ljuset av dessa frågor och det som Eliasson skriver om 

bedömning av historisk kunskap så kan man se en koppling mellan de mer komplexa 

sammansättningarna av historiesyn och historiemedvetande som jag har identifierat i min analys 

samt de komplexa historiska samband som krävs för ett högre betyg i dagens skola. Kan det även 

vara så att ett fokus från lärarens håll på ett kultiverande och framlyftande av mer komplexa 

historiemedvetanden och differentierande historiesyner gynnar elevers kunskaper i historia? Är 

historiemedvetande och historiesyn rentav viktigare för elevens ämneskunskaper än rena 

                                                 
112 Se till exempel Andersson Hults och Zanders studier. Även Aronsson diskuterar denna aspekt av 

historiemedvetande. 
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faktakunskaper? Dessa frågor kan mycket väl vara ett underlag för vidare forskning kring 

kopplingen mellan historiesyn, historiemedvetande och undervisning; något som kan verka för att 

ge oss historielärare ytterligare verktyg för undervisandet i det kanske mest komplexa av ämnen: 

historia. 
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Bilaga 1 – Exempeluppsats från 1877, Otto Wilhelm Rodström 

Var det trettioåriga kriget ett religionskrig eller ett politiskt krig? 

 

Ett århundrade hade förflutit, sedan Luther första gången uppträdde i strid mot påfvedömet. 

Under denna tid hade den protestantiska läran vunnit insteg inom flera af de mindre 

furstendömena i Tyskland och i Böhmen hade de der boende protestanterna utverkat sig 

religionsfrihet genom ett majestätsbref af år 1609. Men inom kort sammandrog sig en storm 

öfver protestanternas hufvuden. Österikes tron bestegs af en kejsare Ferdinand II, tillika konung i 

Böhmen, hvilken med värma omfattade de katolska lärorna. Han beslöt derföre att helt och hållet 

underbygga protestantismens hvar helst än den uppenbarade sig. 

En liga bildade sig mot protestanterna, bestående af de sydtyska katolska staterna, hvilkens 

härar anfördes af de fruktansvärda generalerna Tilly och Wallenstein. Deras uppgift var 

visserligen att börja ett religionskrig mot de protestantiske furstarne; men otvifvelaktigt var väl 

äfven till någon del kejsarens afsigt med dessa härar att, under förevändning att undertrycka 

protestantismen, underlägga sig de protestantiske furstarnes landområden. Emellertid bar kriget å 

kejsarens sida skenet af att vara religionskrig. 

Då faran nalkades allt närmare, insågo protestanterna, huru nödvändigt det vore att rusta sig 

till försvar, och beslöto derföre att våga allt för sin lära och sin frihet. Kriget hade således äfven å 

deras sida såväl ett religioöst som ett politiskt syfte. Anförda af mindre dugliga och mägtiga 

fältherrar, ledo likväl protestanterna i början kännbara förluster och uppgåfvo till slut allt hopp 

om vidare motstånd. 

Då vände sig de i sin nåd till konungen af Sverige, Gustaf II Adolf, hvilkens ryckte till följd af 

de lysande segrar, han i Polen vunnit öfver de polska och österikiska härarna, nu var utbredt 

öfver hela Europa. Då Gustaf Adolf såg de listiska fältherrarnes oerhörda framgångar, då han såg, 

huru den evangeliska lärans hotades med undergång, och då han hade fått kännedom om 

Wallensteins planer mot Norden, så beslöt han att heldre möta fienden på Tysklands jord, än 

mottaga honom inom egna landamären. Derföre öfvergick han, drifven af såväl religiösa som 

politiska skäl, till Tyskland sommaren 1630. 

Med hans uppträdande i Tyskland tog kriget en annan vändning hvarigenom protestanternas 

hopp stärktes, och hvaigenom [sic] deras mod eldades till nya strider. Men efter något mer än 

tvenne års segerrik framfart i Tyskland, slutades Gustaf Adolfs hjeltebana : den store konungen 

föll på Lützens slagfält – ett offer för sin tro. 

Med Gustaf Adolfs död fick kriget ett annat syfte. Fransmännen började taga verksam del i 

detsamma, och mot slutet uppträdde under Turenne franska härar mot österikarna. Protestantiska 

furstar gingo öfver på kejsarens sida, och dessas gemensamma härar uppbjödo alla sina krafter för 

att drifva Svenskarne från Tysk botten [sic]. Det var numer ej af religionsnit eldade härar, som 

kämpade mot de otrogna; utan efter krigsbyte lystna krigarskaror, som i alla rigtningar 

öfversvämmade Tyskland och ödelade detsamma. 
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Genom westfaliska freden 1648 afslutades det trettioåriga kriget då de krigförande staternas 

fordringar såväl religiösa som politiska sammanjemkades. Genom detta fredslut medgafs 

protestanterna och de reformerta fri religionsöfning. 

Af hvad ofvan blifvit nämndt se vi, huru det trettioåriga kriget till en början fördes af dels 

religiösa dels politiska skäl, men uru det efter Gustaf Adolfs död uteslutande fick ett politiskt 

utseende. Vi se äfven huru protestanterna till kämpade [sic] sig religionsfrihet, på hvilken de 

genom westfaliska fredsslutet fingo stadfästelse. 

Detta krig är utan tvifvel ett bland de märkvärdigaste som finnas omnämna i verldshistorien, 

och det har också haft de vigtigaste följder, i ty att genom detta krig grunden lades till det 

europeiska statssystemet, och ökade frihet medgafs på det andliga området. 
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Bilaga 2 – Exempeluppsats från 1929, Gösta Höglund 

Religiösa och politiska intressen i trettioåriga kriget. 

 

Sedan reformationen under 1500-talet utbredit sig mer och mer, började till sist de katolska 

furstarne göra allt för att den katolska kyrkan skulle kunna återvinna den makt hon förut haft. 

För att skydda sig mot detta [oläsligt] slöto sig de protestantiska furstarna i början på 1800-talet 

samman till ett förbund, som kallades Unionen. Då bildade de katolska furstarna också ett 

förbund, som de kallade Ligan. Det är mellan dessa båda förbund, som trettioåriga kriget först 

utbryter. 

Den protestantiska befolkningen i Böhmen hade under kejsar Rudolf II:s regering fått någon 

religionsfrihet. Denna kränktes emellertid snart, och protestanterna begärde att få den bekräftad. 

Därvid utbröto oroligheter, varvid protestanterna fingo hjälp av Unionens medlemmar. Då grep 

kejsaren, Ferdinand II, till vapen för att slå ned upproret. Därigenom trodde han sig först och 

främst kunna återinföra katolicismen i Tysklands alla stater samt även kunna vinna hegemoni där. 

Protestanterna blevo slagna, och den österrikiska hären under Wallensteins ledning intog snart 

hela södra Tyskland. Det dröjde icke heller länge förrän den även var herre i norra Tyskland. 

Först hade dock Wallenstein varit tvungen att slå den danske konungen, som hade uppträtt i 

Tyskland till protestantismens försvar och kanske även med hopp att kunna göra landvinningar 

utmed Danmarks södra gräns. Men han måste sluta fred och förband sig då att icke mer lägga sig 

i Tysklands affärer. 

Nu stod alltså Wallenstein med den österrikiska hären ända uppe vid Östersjökusten. Han 

hade för avsikt att bygga en flotta och föra över en här till Sverige, som nu var protestantismens 

huvudland. Det var då Gustav II Adolf uppträdde på krigsskådeplatsen. Detta gjorde han främst 

till självförsvar och om man i alla fall måste möta Wallenstein så var det bättre att göra det i 

Tyskland än att vänta på honom hemma i Sverige. Men Gustav Adolf hade icke endast politiska 

intressen i Tyskland. Han var varmt religiös och han ansåg det där för som sin plikt att uppträda 

till de förtryckta tyska protestanternas hjälp. 

När Gustav Adolfs 1630 kom till Tyskland förändrades snart ställningen helt och hållet. Han 

fördrev den österrikiska hären från norra Tyskland och tvingade sedan kurfursterna i 

Brandenburg och Sachsen att sluta förbund med Sverige. Dessa land vore visserligen 

protestantiska, men kurfurstarna ville icke sluta förbund med Sverige, ty Gustaf Adolf hade ännu 

icke visat, vad han och hans här förmådde. De ville därför vara neutrala emedan de trodde att de 

själva skulle vinna mest därpå. Men Gustav Adolf tålde ingen neutralitet och det gjorde ej heller 

katolikernas härförare, som nu var Tilly. 

Sedan svenskarne visat vad de dugde till, fick dock Axel Oxenstierna, som efter Gustav Adolfs 

död var den som skötte Sveriges angelägenheter i Tyskland, till stånd ett förbund mellan 

Tysklands protestantiska furstar och Sverige, det s.k. Heilbronnförundet. Men det var helt säkert 

endast av politiska skäl som furstarna gingo med i förbundet, och ej av religiösa. Detta märktes 
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efter nederlaget vid Nördlingen. Där deltog visserligen inga svenska trupper men man sade dock, 

att svenskarna blivit slagna. Då vågade naturligtvis ingen längre vara i förbund med Sverige, utan 

alla furstarna slöto i stället separatfreder [sic] med den österrikiske kejsaren. En del stater slöto 

även förbund med honom. 

Nu uppträdde emellertid en annan makt på krigsskådeplatsen. Det var Frankrike. Redan förut 

hade Frankrike understött Sverige i kriget med subsidier, men nu skickade det även krigsmakt. 

Frankrikes egentlige ledare vid denna tid var kardinal Richelieu. Han var katolik, men han var 

säkert större som politiker än som kyrkans tjänare. Richelieu såg här ett lämpligt tillfälle att kunna 

tillfoga Frankrikes gamla arvfiende, det habsburgska huset, ett svårt nederlag. Därigenom skulle 

han också kunna förverkliga alla franska konungears älsklingstanke, att få Rhen som Frankrikes 

naturliga gräns i öster. De förenade svenska och franska trupperna drogo nedåt södra Tyskland 

och voro snart i hotande närhet av själva Wien. Då började emellertid kejsaren tycka att faran var 

alltför stor, och slöt stillestånd, som sedan bekräftades genom freden i Osnabrück och Münster 

1648. 

Kejsarens förhoppningar på kriget hade alltså icke uppfyllts. Istället fingo nu alla protestanter 

samma rättigheter som katolikerna, och kejsaren fick ingenting att säga till om i Tyskland. Sverige 

fick däremot en stor del av Pommern och fick i uppdrag att se efter, att freden upprätthölls. 

Frankrike fick nu önskan uppfylld att få Rhen till gräns. 


