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Inledning 

Samuel Edquist, Jörgen Gustafson, Stefan Johansson & 

Det har sagts att historien är alldeles för viktig för att lämnas åt histo
rikerna. Det kanske stämmer, men historien har heller aldrig lämnats 
enbart åt historiker som sitter med pannorna i mer eller mindre djupa 
veck vid universiteten. Historia diskuteras och konstrueras i filmer, 
romaner och offentlig konst, på tidningarnas ledarsidor och i sport
spalterna, i tecknade serier och musik. Den här antologin handlar 
om några av de sätt på vilka konstruktioner och representationer av 
det förflutna blir och blivit synliga i samhället. 

Vetenskapen om hur det förflutna används, beskrivs och tolkas i 
samtiden brukar - framför allt inom historieforskningen - kallas för 
historiografi. Om denna term är den optimala kan diskuteras. Den 
för osökt tankarna till skriven historia, vilket är olyckligt med tanke på 
vilka ämnesområden som historiografer nu för tiden ofta utforskar. 
Källmaterialet utgörs ingalunda längre bara av historieskrivningens 
tryckta former, utan har kompletterats med de visuella uttryck som 
historieförmedlingen tar sig. Dessutom har historiografin breddat sig 
teoretiskt och berikas numera av bland annat vetenskapssociologiska 
och maktteoretiska perspektiv. Sedan åtminstone ett par decennier 
har didaktiska frågeställningar kring historieförmedling dryftats veten
skapligt, liksom frågeställningar om identitetskonstruktioner med 
hjälp av det förflutna. 

Under de senaste åren har intresset för historiens roll i samtiden 
fullkomligt exploderat inom historieämnet, liksom i angränsande dis
cipliner som etnologi, arkeologi och idéhistoria. Termer som historie
bruk, historiekultur, historiemedvetande, minne och minnesplatser 
används och diskuteras allt mer. Men det finns ingen enighet kring 
vad hela detta forskningsfält ska kallas. Att vi här väljer att tala om 
historiografi som samlingsbeteckning för all forskning om historie-
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skrivning, historiebruk, historiekultur, historiemedvetande och kollek

tiva minnen, ska således inte tolkas som någon kritik mot andra tänk
bara termer som "historiebruksforskning". 

Den historiografiska forskningen har alltså breddats teoretiskt, me-
todologiskt och innehållsmässigt. Inom historieämnet studerade dess 
utövare länge mestadels inomvetenskapliga ämnen, såsom det käll
kritiska genombrottet och den delvis konstruerade kampen mellan 
Hjärne- och Weibullelever. Idag ägnar sig dock allt fler historio-
grafer åt att analysera historiebruk utanför vetenskapen, till exempel 
dess betydelse för integration och identitetsskapande. Men även i fort
sättningen är det ett viktigt forskningsområde att studera de aka
demiska disciplinernas historieförmedling i sig och i relation till det 
övriga samhället. 

Historiografin i Sverige var länge en metadisciplin på undantag, 
till skillnad från i länder som Frankrike, Tyskland, Italien och Ryss
land. Det finns flera förklaringar till det - Sveriges lugna och stabila 
1900-tal kanske ska framhållas som den viktigaste. Här har man inte 
på länge upplevt krig, revolutioner eller andra dramatiska politiska 
omvälvningar som pockat på strid om det förflutna. I samband med 
den nyliberala frammarschen och välfärdssamhällets krackelering, 
ifrågasattes även folkhemmets historia. 

Det ökade intresset för historiografi är en internationell trend. I 
Europa som helhet fick uppmärksamheten kring det förflutnas an
vändning i samtiden en skjuts framåt i och med kalla krigets slut. Då 
försvann plötsligt en nära omvärld som tyckts tidlös och oföränder
lig; det var som om historien själv återvände i skepnad av nygamla 
statsbildningar och nationella konflikter. 

En mer övergripande förklaring till det ökade intresset för histo
riografi runtom i världen kan sökas i det mer reflexiva förhållnings
sätt till såväl vetenskap som framåtskridande som utmärkt de senaste 
årtiondena. De postmodernt influerade idéernas intåg i vetenskapen 
har lett till att man på ett helt annat sätt än tidigare relativiserat och 
analyserat de egna disciplinernas framväxt och utveckling. På samma 
sätt är intresset för historiekultur till stor del en effekt av att 1800-
och 1900-talens utvecklingstanke blivit allt mer ifrågasatt, eller 
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åtminstone granskad. I hela utvecklings- och framstegstanken har 
nämligen besattheten av det förflutna ingått som en integrerad del. 

* 

De tolv uppsatserna i denna bok behandlar allt från teoretiska frågor 
inom historiografin till barnböcker med historiskt innehåll, och de 
analyserar historieskrivning från 1200-talet till 2003. Vi vill på så 
sätt åskådliggöra bredden och möjligheterna inom den moderna histo
riografiska forskningen. Antologin har sitt ursprung i den så kallade 
Historiografiska basgruppens seminarieverksamhet vid Historiska 
institutionen i Uppsala. Bokens redaktörer arbetar inom ett historio-
grafiskt forskningsprojekt finansierat av Riksbankens jubileumsfond: 
Hur skapas ett historiemedvetande? Svensk historieskrivning utanför aka
demin 1930—2000. 

Den första artikeln av Erik Axelsson är ett inlägg i den ständigt på
gående debatten om historiografins teoriutveckling, som stegrats 
under de senaste årens uppsving för forskningsfältet. Begrepp som 
minne, historiebruk, historiemedvetande och historiekultur är svåra 
att undvika för den som idag läser texter med ett historiografiskt 
innehåll. Axelsson analyserar hur termerna historiemedvetande och 
historiebruk har operationaliserats i ett par avhandlingar från 2000-
talet. 

Ett vanligt forskningsfält bland nutida historiografer är att studera 
det förflutnas rumsliga dimensioner. Hur har nationella, regionala 
och lokala identiteter skapats, och vilken roll har bestämda orter och 
platser tillskrivits i de historiska berättelserna? Inte minst har dessa 
frågeställningar förekommit flitigt i den etnologiska forskningen om 
historiekultur, men också i andra discipliner. I den här boken är det 
särskilt fyra bidrag som rör sig kring dessa aspekter. 

Samma år som Karl XI tillträdde tronen företog han en resa genom 
Sverige, under vilken antikvariska upplysningar om de orter som 
passerades blev dokumenterade. Förmodligen fanns det stora integra-
tionsskapande fördelar med att skapa föreställningar om att kungen 
och riket hörde samman i en territoriell gemenskap. Med utgångs
punkt i Karl XI:s "eriksgata" visar Johanna Widenberg hur det sena 
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1600-talets svenska rike aktivt använde antikviteter och historiska 

sägner för att kodifiera en riksenande historieskrivning. 
Hanna Enefalk skildrar hur det gick till när Sten Sture den äldre 

blev staty i Uppsala. Mellan åren 1871 och 1925 kom monumentet, 
dess ekonomiska förutsättningar, utseende och placering, att föränd
ras många gånger. Att det blev "ett monument över det akademiska 
Uppsalas felslagna ambition att glorifiera sig självt", som artikelförfatt
aren uttrycker det, är en beskrivning som det är svårt att ifrågasätta. 

Samuel Edquist behandlar i sitt bidrag hur lokala, regionala och na
tionella identiteter sammanvävs i nyare och mestadels populära skild
ringar av Uppsalas och Upplands historia. I artikeln visas att gamla 
föreställningar om dessa bygder såsom "Svearikets vagga" är seglivade. 
Föreställningarna kretsar inte minst kring Gamla Uppsala med sina 
folkvandringstida storhögar och sitt sägenomspunna hednatempel. 
Även nutida forskare reproducerar tankar om en tusenårig nationell 
svensk identitet, till exempel när man hävdar att Gamla Uppsala 
hjälpte till att "skapa svearnas identitet som folk". 

Vilken bro är det egentligen som avbildas på den senaste svenska 
utgåvan av nobelpristagaren Ivo Andrics roman Bron över Drina?. 
Tomislav Dulic knyter samman de kända broarna i de bosniska städer
na Mostar och Visegrad med såväl Andrics författarskap som synen på 
det mångkulturella Bosnien i samtiden och i det förflutna. Broarna 
har ofta betraktats som symboler för tolerans och multietnisk sam
levnad. Men å andra sidan har våldet i Bosnien ofta skildrats som ett 
kulturellt betingat fenomen, som del i en diskurs där Balkan använts 
som relief för en självförhärligande beskrivning av Väst. 

Två bidrag i antologin analyserar, ur helt skilda synvinklar, historie
skrivning för barn och ungdom. Ur barnboksförfattarens perspektiv 
behandlar Christer Ohman några av de problem man ställs inför när 
man skriver faktaböcker för barn. Ett sådant verk, Barnens Världs
historia, har den tecknade bilderbokens form. Det är en framställning 
av den allmänna historien i sex delar, avsedd för barn i åldrarna 6-
12 år. Hur ska man finna en form och en metod som gör det möjligt 
att på ett begränsat utrymme både skildra det mänskliga samhällets 
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utveckling från äldsta tider till 2000-talets början och ändå berätta 

en för unga läsare begriplig historia? 
De 20 mest utlånade författarna på folk- och skolbibliotek år 2000 

var alla svenska författare av barn- och ungdomslitteratur. De in
hemska barnböckerna skattas mycket högt i Sverige — den svenska 
barnboken har rentav blivit en del av den nationella självbilden. 
Men vad handlar egentligen de så vanligt förekommande historiska 
barnböckerna om? Vilka av dem belönas, och varför? I sitt bidrag be
handlar Stefan Johansson frågor som dessa, och diskuterar även hur 
den svenska barnbokens historia har skrivits. 

Som redan nämnts är den rent inomvetenskapliga inriktningen 
fortsatt en livaktig del av den historiografiska forskningen. I denna 
bok analyserar Gunnel Cederlöf framväxten av forskningsfält som 
miljöhistoria och politisk ekologi, med tonvikt på postkolonial teori
bildning och med Indien som främsta exempel. Hon beskriver det 
som "ett tvärvetenskapligt fält där ekologiska studier, historia, antro
pologi, geografi, sociologi, filosofi, statsvetenskap, botanik och andra 
discipliner bidrar till debatterna". 

Varför blev ekonomisk historia en särskild universitetsdisciplin i 
Sverige under tidigt 1900-tal? En viktig förklaring är att de historiska 
institutionerna då ännu dominerades av den politiska historien. Men 
även personliga nätverk spelade en roll för den konkreta framväxten av 
nya discipliner. Eli F. Heckscher var den förste akademiker i Sverige 
som betraktades som ekonomhistoriker, och han kom att spela stor 
roll för nationalekonomen Arthur Montgomerys position inom fältet, 
vilket Ylva Hasselberg visar i sin uppsats. 

Under slutet av 1700-talet låg den akademiska historieforskningen 
ännu i sin linda, men redan då fanns det avvikande röster som frond
erade mot den officiella historieforskningen. Johan Sjöberg behandlar 
en sådan gestalt, Johan David Flintenberg, som led av "en svår 
kropps- och sinnessjukdom", vilket dock inte hindrade honom från 
att skriva historia. I Uppsalas hemliga sällskapsliv och i historikers 
umgänge hade han vitt skilda arenor där han kunde ge uttryck för 
sin historiesyn på olika sätt. Den historia som diskuterades mellan skål 
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och vägg var nämligen inte densamma som man skrev om i avhand

lingar. 

All historieskrivning handlar, medvetet eller omedvetet, om att 

befästa maktförhållanden och ideologier eller att underminera dem. 

Särskilt tydligt blir det i denna boks två avslutande artiklar. Med 

empiriska exempel från det svenska näringslivets historieskrivning om 

sina egna hjältar behandlar Åsa Linderborg familjen Wallenberg och 

Ivar Kreuger. Anspråkslöshet är ett av de karaktärsdrag som allt som 

oftast tillskrivits maktens män, eller med Marcus Wallenbergs egna 

ord: "Ingen kommer att tro mig när jag säger det, men jag har levt i 

en kronisk sillvecka i hela mitt liv!" Hur ser denna historieskrivning 

ut, och vad beror det egentligen på ifall Ivar Kreuger beskrivs som en 

kvinnokarl eller som homosexuell? 

Den avslutande artikeln av Daniel Brandell är i sig själv ett bra 

exempel på hur aktuell historien kan vara i samtiden. Hans analys av 

föregångaren till den nya offentliga myndigheten Forum för levande 
historia, och dess verksamhet vad gäller kommunismens historia, har 

tidigare i mer koncentrerad form publicerats i Ordfront Magasin, 

vilket under hösten 2003 gav upphov till en livlig debatt i dagspress 

och i radio. 
Vi hoppas att dessa artiklar ska visa vilket öppet forskningsfält som 

historiografin är. Det finns outtömliga möjligheter att bedriva fort

satta studier inom området, och om boken inspirerar någon att själv 

anträda den historiografiska banan i uppsats- eller avhandlingsform, 

har den uppfyllt sitt syfte med råge. 

Uppsala, december 2003 
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Historia i bruk och medvetande 

En kritisk diskussion av två historiografiska 
begrepp 

Erik Axelsson 

Att historiografin inte bara innefattar undersökningar av den veten
skapliga historieskrivningens historia är vid det här laget ett ganska 
trivialt konstaterande. Under de senaste åren har flera avhandlingar 
och andra studier publicerats som tagit sin utgångspunkt i begrepp 
som historiemedvetande, historiekultur, historiebruk och minne. Detta 
är bra, eftersom det betyder att den teoretiska slagsida som karaktäri
serat debatten kring historieanvändning nu har börjat balanseras av 
empiriskt fotade undersökningar. Att en sådan obalans förelegat har 
uppmärksammats tidigare. Till exempel menar Christer Ohman i en 
recension i Historisk tidskrift 1999 att historiedidaktiker under åtskill
iga år "ägnat stor möda åt att i teoretiska skrifter definiera, omdefi-
niera, utvidga och på nytt omdefiniera historiedidaktikens område 
medan de har genomfört förvånansvärt få empiriska undersökningar 
inom detta fält".1 Därmed inte sagt att teoretisk debatt inte är önsk
värd och nödvändig. Debatten kring historieförmedling är dess bätt
re levande och förhoppningsvis kan denna artikel utgöra ett bidrag.2 

Men naturligtvis måste även de mest sofistikerade och väldefini-
erade begrepp och teorier bevisas vara användbara i bemärkelsen att 
de bidrar till intressanta forskningsresultat. Enligt min mening är det 

1 Christer Öhman, recension av Christer Karlegärd & Klas-Göran Karlsson (red.), Histo-
riedidaktik (Lund 1997), i Historisk tidskrift nr 4 (1999), s. 755. 
2 Se tex. artiklar av Peter Aronsson, Claus Bryld, Nils Erik Forsgård, Kristian Gerner, 
Lars Herlitz, Ulrika Holgersson & Cecilia Persson, Bernard Eric Jensen, Roger Johans

son, Åsa Linderborg, Roddy Nilsson, May-Brith Ohman Nielsen, Cecilia Trenter och Ulf 
Zander i Historisk tidskrift 1999-2002. 
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först nu som användbarheten hos de begrepp som förekommit i de

batten kring historieanvändning kan värderas.3 Frågor man bör ställa 
är till exempel: Hur har begrepp som historiemedvetande, historie
kultur och historiebruk operationaliserats i historiografiska under
sökningar? På vilka sätt har de bidragit till undersökningarnas analys 
och slutsatser? 

Jag kommer i det följande att diskutera ett par av historieförmed-
lingsforskningens kärnbegrepp, historiemedvetande och historiebruk. 
Diskussionen utgår från de två senast publicerade svenska avhandling
ar som har dessa begrepp som explicit teoretisk grund: Ulf Zanders 
Fornstora dagar, moderna tider. Bruk av och debatter om svensk histo
ria från sekelskifte till sekelskifte (Lund 2001) och Roger Johanssons 
Kampen om historien: Ådalen 1931. Sociala konflikter, historiemedvet

ande och historiebruk 1931—2000 (Stockholm 2001). 
Vid läsningen har jag tagit fasta på hur historiemedvetande och 

historiebruk inledningsvis definierats och operationaliserats samt hur 
begreppen sedan relaterats till undersökningsresultaten i avhandlingar
nas sammanfattande kapitel. Det är värt att redan inledningsvis under
stryka att jag inte avser att kommentera Johanssons och Zanders i 
många avseenden förtjänstfulla avhandlingar i sin helhet, utan enbart 
att använda dem som exempel i en vidare begreppslig diskussion. 

Historiemedvetande 

Utan att göra någon omfattande begreppshistorisk exposé, kan man 
konstatera att begreppet historiemedvetande funnits inom historie-
didaktiken (främst i Västtyskland) sedan 1960-talet.4 Med början på 
1970-talet började begreppet att användas av forskare som ville 
bredda det historiedidaktiska forskningsfältet från att bara omfatta 
skolans historieförmedling till att inkludera alla former av historie
förmedling. 

3 Utanför Sverige har dock omfattande empiriska undersökningar av historieförmedling 
publicerats. Se tex. det av Claus Bryld och Bernard Eric Jensen ledda projektet Human
istisk historieformidling - i komparativ belysning (Frederiksberg 1996-2000). 
4 Carsten Tage Nielsen, Historie til aftenkajfen - en historiekulturel analyse af tv-nyheds-
formidlingen som historieproducerende diskurs (Roskilde 1996), s. 46. 
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Den tyske historiedidaktikern Karl-Ernst Jeismanns artikel "Ge-

schichtsbewuEtsein" från 1979 tas ofta som utgångspunkt i diskus
sioner kring historiemedvetande. Denne brukar även räknas som en 
av de som på allvar introducerade begreppet inom didaktiken.5 

Bernard Eric Jensen har dock påpekat att man redan i Jeismanns 
artikel kan utläsa inte mindre än fyra olika definitioner av historie
medvetande: 

• historisk medvetenhet - historiemedvetande i betydelsen förmågan 
att aktivt reflektera över sammanhanget mellan nutid, dåtid och 
framtid, som i uttrycket "att vara medveten om det förflutna och 
dess roll" 

• historia som medvetande - historiemedvetande i betydelsen att 
nutid, dåtid och framtid alltid finns närvarande i alla människors 
medvetande 

• det förflutnas närvaro i föreställningar — historiemedvetande i 
betydelsen vad människor vet om det förflutna 

• historietolkning som kollektiv förståelse - historiemedvetande i 
betydelsen gemensam förståelse av sammanhanget mellan nutid, 
dåtid och framtid baserad på emotionella upplevelser6 

Dessa är inte på något sätt motstridiga, men den definition man 
väljer att lägga till grund för en studie får konsekvenser för vad som 
utpekas som det intressanta forskningsobjektet och därmed också 
studiens frågeställning. Att definiera vad man egentligen avser med 
historiemedvetande är därmed av största vikt för att uppnå be
greppslig klarhet och vetenskaplig transparens. Emellertid är dessa 
nyansskillnader något som inte alltid uppmärksammats i de under
sökningar som företagits med historiemedvetande som utgångspunkt 
eller ens i den teoretiska debatten kring begreppet. Av denna an-

^ Karl-Ernst Jeismann, "Geschichtsbewufitsein", i Jörn Rusen m.fl. (Hrsg.), Handbuch 
der Geschichtsdidaktik, Band 1 (Diisseldorf 1979). 
6 Bernard Eric Jensen, "Historiemedvetande - begreppsanalys, samhällsteori, didaktik", i 
Christer Karlegärd & Klas-Göran Karlsson (red.), Historiedidaktik (Lund 1997), s. 58 f. 
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ledning har historiemedvetandebegreppet kritiserats för att vara vagt 

och oskarpt och att det närmast fått karaktären av ett tomt slagord.7 

Historiebruk 

Inom svensk historiografisk forskning används historiebruk dels som 

en mer eller mindre exakt synonym till det internationellt mer 

etablerade begreppet historiekultur och dels som en bestämning till 

detta begrepp.8 Till exempel förekommer det i båda dessa betydelser 

i Historisk tidskrifts temanummer kring historiebruk (nr 2, 2002). 

Peter Aronsson gör i den inledande artikeln en tydlig skillnad mellan 

historiebruk och historiekultur, medan övriga skribenter använder 

begreppen synonymt.9 

Aronsson benar ut begreppen på ett förtjänstfullt sätt och hans 

definitioner kan vara bra att ha med sig vid den fortsatta läsningen. 

Historiekulturen är "de artefakter, ritualer, sedvänjor och påstå

enden med referenser till det förflutna som erbjuder påtagliga möj

ligheter att binda samman relationen mellan dåtid, nutid och fram

tid". Detta skiljs från historiebruk, vilket är "de processer då delar av 

historiekulturen aktiveras för att forma bestämda meningsskapande 

och handlingsorienterade helheter", medan historiemedvetande är de 

"uppfattningar av sambandet mellan dåtid, nutid, och framtid som 

styr, etableras och reproduceras i historiebruket".10 

Klas-Göran Karlsson har med utgångspunkt i resonemang kring 

historiemedvetande och historiekultur utarbetat ett schema för att 

kunna skilja mellan olika slags historiebruk. I denna typologi rela

teras olika historiebruk till de mänskliga behov bruken svarar mot 

och de funktioner som de därmed har.11 Karlssons historiebruks-

7 Jensen (1997), s. 50 f. 
8 För en historik över historiekulturbegreppet, se Carsten Tage Nielsen, "Historiekultur 
og historiebevidsthed - alternative diskurser om historie", i Den Jyske Historiker ekstra-
nummer (dec. 1995). 
9 Peter Aronsson, "Historiekultur, politik och historievetenskap i Norden", i Historisk 
tidskrift nr 2 (2002). 
10 Aronsson (2002), s. 189. 
11 Klas-Göran Karlsson, Historia som vapen (Stockholm 1999), s. 57 ff. 
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typologi har legat till grund för flera undersökningar (bland annat 

Ulf Zanders avhandling) och är även en utgångspunkt för det jäm

förande projektet "Förintelsen och den europeiska historiekulturen" 

där Karlsson ingår som en av initiativtagarna. 
En intressant aspekt när man talar om bruk av historia är huru

vida man också kan och bör tala om missbruk av historia. Med detta 

avses inte den inomvetenskapliga debatt och prövning där källkritik 

och kritiskt ifrågasättande ingår som självklara delar. Frågan om 

missbruk av historien handlar istället om skilda sätt att se på histo

rikerns roll i samhället. Historikern kan, som Klas-Göran Karlsson 

påpekat, lika lite som någon annan skilja bruk av historia från miss
bruk på strikt vetenskapliga grunder. Avgörandet, om man väljer att 

göra ett sådant - en fullt ut relativistisk hållning är kanske också 

möjlig att inta, sker istället på moraliska och politiska grunder. 

Karlsson slår till exempel fast att historiebruk som kränker mänsklig 
värdighet och mänskliga rättigheter genom att vara diskriminerande, 

stigmatiserande eller konfliktskapande är missbruk av historia.12 

Självklart är det upp till var och en att välja sina egna kriterier för 

vad som ska anses vara bra historiebruk och vad som ska betecknas 

som missbruk, huvudsaken är att dessa kriterier redovisas så att de 

klart framgår. Detta är inte minst viktigt om det är i egenskap av 
fackhistoriker man tar sig an domarrollen. Vetenskapsmannens ut

talanden om bruk och missbruk kan lätt framstå som vetenskapligt 

grundade "sanningar", även om det rimligtvis är så att också histori

kers applåderande eller fördömande av bruk av historien är grundade 

på politiska och moraliska överväganden. 

Historiemedvetande som bild 

Hur har då historiemedvetande och historiebruk använts i praktiken? 

Den första av de två fallstudier jag gjort för att belysa detta är Roger 

Johanssons avhandling om synen på skotten i Ådalen. 

12 Klas-Göran Karlsson, "The Holocaust as a problem of historical culture. Theoretical 

and analytical challenges", i dens. & Ulf Zander (eds.) Echoes ofthe Holocaust. Historical 

cultures in contemporary Europé (Lund 2003), s. 42 f. 
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Det övergripande syftet med Kampen om historien är att undersöka 
hur relationen mellan vad författaren kallar "Ådalsbilderna", samhälls
utvecklingen och historieskrivningen sett ut under 1900-talet.13 Med 
hjälp av begreppen bild, berättelse och begrepp vill Johansson klar
göra hur historien om Ådalen 1931 förmedlats under 1900-talet och 
vilken betydelse händelsen haft för olika personer och grupper. Att 
det är en avhandling om historieförmedling framgår tydligt redan av 
undertiteln, där såväl historiemedvetande som historiebruk ingår. 

I det inledande kapitlet och i den del av det andra kapitlet där 
Johansson redogör för sina teoretiska inspirationskällor refereras 
också till historiemedvetande i flera olika sammanhang. Begreppet 
används bland annat för att definiera avhandlingens huvudbegrepp 
bild. Vad Johansson i sin tur menar med historiemedvetande fram

går dock inte direkt. Uppenbarligen anses det vara ett så pass etable
rat och självklart begrepp så att det inte behöver definieras närmare. 
Genom att se hur bild används i undersökningen kan man dock 
förstå vad Johansson menar med historiemedvetande. Inledningsvis 
beskrivs förhållandet så här: 

Genom att använda mig av bild som begrepp vill jag försöka komma 
åt en aspekt av det vi kallar historiemedvetande. Genom de bilder vi 
konstruerar förklarar vi vad som hände och hur något var, vilket 
innebär att vi placerar in oss själva både bakåt och framåt i histori
en. Men då påverkar vi också historien. Vårt historiemedvetande 
kan sedan vara mer eller mindre sammanhängande och genomtänkt. 
Historiemedvetande är i den meningen individuellt, men jag menar 
att när det sedan artikuleras går bilderna att sammanföra till mera 
sammanhållna tolkningar.14 

Bild och historiemedvetande förefaller alltså vara samma sak, något 
som också bekräftas ett par rader längre fram i texten då det görs det 
klart att bild "relaterar till hur vi tolkar in oss själva i dramatiska eller 
omvälvande händelser runt omkring oss, det vill säga vårt historie
medvetande".15 Redan här kan man alltså fråga sig vilken funktion 

13 Johansson (2001), s. 30. 
14 Johansson (2001), s. 25 f. 
15 Johansson (2001), s. 26. 
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det icke-definierade begreppet historiemedvetande egentligen har att 

fylla i avhandlingen. 
Beträffande termen historiebruk framgår inte klart vad den avses 

betyda, eftersom den så vitt jag kunnat finna inte alls finns nämnd i 
de inledande kapitlen i avhandlingen. Därmed får man anta att titelns 
"historiebruk" inte avser något specifikt och att det är upp till läsaren 
att tolka ordet efter behag. Oavsett begreppets innebörd framgår klart 
av de inledande resonemangen vad det är Johansson avser att under
söka: hur olika aktörer, företrädesvis politiska, berättat historien om 
Ådalen 1931 och hur detta "historiebruk" sett olika ut beroende på 
tid, sammanhang och aktör. Det är helt enkelt en högst relevant men 
på många sätt traditionell studie av politik och makt där historie
skrivningen fungerar som vad Åsa Linderborg kallat en "ideologisk 

maktresurs".16 

Johanssons resultat sammanfattas i kapitlet "Konklusion". Här an
ges inledningsvis att en utgångspunkt för avhandlingen är att händ
elserna i Ådalen blivit ett begrepp som placerats in i större berättelser. 
Ådalens politiska betydelse har legat i att historien om händelsen har 
kunnat användas för att stärka klassbaserade kollektiva identiteter. Att 
så har varit fallet framgår också tydligt av undersökningen, där ett an
tal ideologiskt färgade versioner av vad som hände 1931 framträder i 
ett par handlingsrekommendationer inför framtiden. Johansson me
nar att en förutsättning för detta historiebruk är att "skotten kom att 
bli en aktiv del av människors historiemedvetande, det vill säga av hur 

vi mer eller mindre sammanhängande och genomreflekterat förstått 
att tolka in oss själva i det som hänt i Lunde".17 Att händelsen så 
snabbt inkluderats i historiemedvetandet (och därmed kunnat fungera 
politiskt mobiliserande) förklaras med att "människorna själva kunde 
placera in händelserna i sitt eget medvetande om orsakerna till skot
ten. Skotten bekräftade det man redan 'visste', vart man var på väg 
och vilka lösningar som stod i sikte. Skotten aktiverade därmed män-

Åsa Linderborg, Socialdemokraterna skriver historia. Historieskrivning som ideologisk makt

resurs 1892-2000 (Stockholm 2001), s. 11. 
17 Johansson (2001), s. 446. 
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niskorna och satte dem i rörelse i strejker och insamlingar."18 Jag ut

läser sambandet mellan historiebruk och historiemedvetande som att 

händelser som har historiebrukspotential blir del av historiemed

vetandet och för att en händelse ska kunna brukas så måste den ingå 

i historiemedvetandet, vilket knappast bidrar till ökad begreppslig 

klarhet. 

Min slutsats av hur historiemedvetande och historiebruk används i 

Kampen om historien är att undersökningen klarar sig alldeles utmärkt 

utan - eller kanske snarare - trots dem. Avhandlingen visar tydligt 

hur ideologiska och politiska faktorer samspelar med samhällsutveck

lingen i stort när historien om omdebatterade händelser ska skrivas. 

Den har däremot väldigt lite att säga om varför vissa historiska förete

elser ständigt kan tolkas och omtolkas för att fungera som politiskt 

mobiliserande metaforer och symboler. Där finns inte heller mycket 

att hämta för den som vill veta hur historiemedvetanden generellt 

skapas, hur de kan ta sig ut eller hur och under vilka betingelser de 

kan användas eller brukas för politiska syften. 

1900-talets historiebruk 

Om Kampen om historien är en smula knapp beträffande begrepps

definitioner, så är det knappast fallet med Ulf Zanders avhandling. 

Fornstora dagar, moderna tider inleds med tjugo sidor reflektioner 
över historiens betydelse för samtiden, samhället, politisk legitimitet, 
identitet och synen på tid. Efter detta följer ett avsnitt där det för av
handlingen centrala begreppet historiemedvetande belyses genom de 

kompletterande begreppen modernitet och tradition. I det egentliga 

teorikapitlet avhandlas sedan huvudbegreppen historiemedvetande 
och historiebruk på vardera cirka tio sidor.19 

18 Johansson (2001), s. 451. 
19 Zander (2001), s. 13-57. Här ska sägas att Zander inte är ensam om denna mångordig
het: han följer i allt väsentligt (ibland faktiskt ordagrant) Klas-Göran Karlssons likaledes 
femtiosidiga inlednings- och teoriavsnitt i Historia som vapen (Stockholm 1999). 
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Avhandlingens syfte är att systematiskt undersöka hur och varför 
den svenska historien debatterats under 1900-talet.20 Utgångspunkten 
är att genom att analysera hur historien fungerar i ett samhälle nå 
ökad förståelse för hur detta samhälle fungerar; historien fungerar 
som en samhällets självbild.21 En av de viktigaste aspekterna i denna 
samhälleliga självbild är, enligt Zander, förhållandet mellan tradition 
och modernitet, ett begreppspar som i sin tur kan användas för att 
närma sig det annars svåroperationaliserade begreppet historiemed
vetande. Eftersom tidsaspekten är central när man talar om tradition 
och modernitet ger Zander en begreppshistorisk exposé över be
greppen. Dessvärre kommer sedan inte den förespeglade operation-
aliseringen av historiemedvetande, varför man får anta att avsnittet 
är tänkt att fungera som en textmässig brygga till avhandlingens 
teorikapitel "Tidens tecken - om historiemedvetande".22 

I teoriavsnittets diskussion av historiemedvetande gör Zander en 
poäng av att skilja på två huvudtyper av historiemedvetanden: ett där 
förändring står i centrum och ett som utgår från kontinuitet och cyk
liska förlopp. Det förstnämnda historiemedvetandet kopplas samman 
med den vetenskapliga historieskrivningens tolkande förhållnings
sätt, medan det senare förknippas med politiskt bruk av historia och 
människors behov av trygghet och stabilitet.23 Zander konstaterar 
vidare att historiemedvetande har tydliga kopplingar till kollektiva 
identiteter och minnen och i synnerhet nationella sådana, men att 
det också kan förstås i termer av metaforer, symboler och nyckel
scenarier. 

Zanders fylliga bakgrundsteckning och genomgång av forsknings
fältet mynnar till slut ut i en operationalisering av historiemedvet
ande med hjälp av begreppet historiebruk: 

2^ Zander (2001), s. 460. 
21 Zander (2001), s. 24 f. 
22 Zander (2001), s. 33-37. 
23 Zander (2001), s. 42 f. Zander följer återigen Karlsson, men ger inte uttryck för det 
normativa synsätt på de två typerna av historiemedvetande som denne gör, jfr Karlsson 

(1999), s. 34-52. 
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Människan är både som individ och gruppmedlem aktiv, medveten 
och målinriktad. Som sådan lever hon i nuet, men gör samtidigt ut
blickar längs tidshorisonten, både mot det förflutna och mot fram
tiden. De historiebruk som identifieras nedan är således resultat av 
mänskliga behov. Där det finns bruk finns det också brukare. I den 
mån bruken leder till att mänskliga behov blir tillfredsställda har de 
fyllt sin funktion, om inte leder de till en dysfunktion. [ ] För
utom politisk-ideologiska skiljefrågor spelar även socioekonomiska 
förhållanden, graden av modernisering och institutionalisering samt 
historiskt framvuxna kulturtraditioner en väsentlig roll för vilka be
hov och bruk som upplevs som särskilt relevanta och betydelsefulla. 
[ ] Eftersom flertalet av dessa faktorer är samhälleligt betingade 
kan vi förmoda att vissa behov och bruk når stor spridning på grund 
av att de upplevs som relevanta av folkflertalet i skilda samhällen.24 

Blockcitatets två första meningar är en koncis sammanfattning av de 

föregående fyrtio sidorna. Sedan följer vad jag tolkar som Zanders 

egentliga teoretiska utgångspunkter: antaganden om enskilda och 

kollektiva aktörer, samhälleliga strukturer och det förflutnas rela

tioner till dessa, relationer som antingen kan vara funktionella eller 

dysfunktionella. Precis som Kampen om historien inte handlar om 

historiemedvetande, utan om politisk historieskrivning, handlar allt

så inte heller Fornstora dagar, moderna tider om historiemedvetande. 

Den är istället en kartläggning av vilka referenser till det förflutna 

som förekommit i offentliga debatter under 1900-talet. Historie

användningen kategoriseras sedan enligt den tidigare nämnda typo
logi över historiebruk som Klas-Göran Karlsson utarbetat. Enligt 

denna kan historiebruket vara vetenskapligt, existentiellt, moraliskt, 

ideologiskt/politiskt eller icke-bruk av historia. De olika historie

bruken är empiriska generaliseringar utifrån en undersökning av 

sovjetiskt och postsovjetiskt historiebruk, men de kan enligt Zander 

antas vara giltiga för alla samhällen.25 

Tanken bakom historiebrukstypologin är att man genom att identi

fiera olika brukare och deras historiebruk ska kunna säga något om 

de bakomliggande behov som utlöst historiebruket och därmed om 

24 Zander (2001), s. 52. 
25 Karlsson (1999); Zander (2001), s. 53. 
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det samhälle som omger brukaren. Problemet med typologin är att 
det i praktiken är omöjligt att definiera historiebruken så att de fakt
iskt kan skiljas åt. Även Zander medger detta problem, men ser det 
inte som "någon uppenbar nackdel", utan menar tvärt om att det 
intressanta är just "att kombinationerna av historiebruk växlar över 
tid och rum".26 

Jag måste här invända att jag trots allt finner det vara en nackdel 
när de analysredskap som valts ut för en undersökning inte kan appli
ceras på det empiriska materialet.27 Att historieanvändningen kan 
antas "växla över tid och rum" är ett tämligen trivialt konstaterande, 
om man som Zander har som utgångspunkt att de behov som ligger 
till grund för historiebruken till stor del är bestämda av det omgivande 
samhället. Samhället är ju som bekant ganska växlande till sin 
karaktär. Istället för svepande resonemang kring förhållandet mellan 
samhällsutveckling och offentligt historieanvändande menar jag att 
en mer relevant forskningsuppgift består i att undersöka mera exakt 
hur historieanvändningen ser ut för att därmed på djupet kunna ana
lysera dess logik. I en studie som Zanders är detta svårt att göra, dels 
med tanke på det stora tidsspannet på hela 100 år, som befrämjar 
översikt snarare än djupare analys, dels med tanke på att det inte 
finns några klart definierade analysverktyg att företa en sådan under
sökning med. 

I det sammanfattande kapitlet är det inte förvånande att begreppet 
historiemedvetande nästan helt lyser med sin frånvaro. Zander tar 
fram det för att återigen understryka att vårt bruk av det förflutna 
"avhänger av var vi tycker oss stå i nuet och vart vi vill gå i fram
tiden" och liksom i inledningskapitlen verkar det vara allt begreppet 
har att bidra med.28 

Det andra huvudbegreppet, historiebruk, är däremot flitigt före
kommande i avhandlingens sammanfattning. Zander visar, till 
exempel i sina resonemang kring tradition och modernitet, på ett 

26 Zander (2001), s. 57. 
27 Likartad kritik framförs av Claus Bryld i recensionen "Svensk historiekultur" i Histo
risk tidskrift nr 2 (2002), s. 348 f. 
28 Zander (2001), s. 461. 
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övertygande sätt att den offentliga historieanvändningen följer de 
övergripande ideologiska, vetenskapliga och kulturella förändring
arna i samhället.29 Dessa förändringar har konsekvenser både för hur 
gångbart historiskt grundade argument är i olika sammanhang och 
vilka historiska företeelser det är som lyfts fram i debatten, något som 
dock går utmärkt att undersöka utan referenser till kategorier av histo
riebruk. Konstaterandet att det "nationalistisk-ideologiska" historie
bruket ersatts av ett "demokratiskt-ideologiskt" belyser möjligtvis att 
all offentlig historieanvändning har politiska syften, oavsett vilken den 
bakomliggande ideologin är. Att det vetenskapliga historiebruket vuxit 
sig starkare under 1900-talet kommer inte heller som en överraskning 
för en historiograf, men frågan är hur detta historiebruk egentligen 
kan särskiljas från de ideologiska och moraliska historiebruken. Det 
moraliska historiebruket verkar i sin tur inte på något meningsfullt 
sätt kunna skiljas från det ideologiska historiebruk det vuxit fram i 
opposition till. 

Att förse olika exempel på offentlig historieanvändning med olika 
historiebruksetiketter tillför, enligt min mening, ingen ökad förståelse 
vare sig för hur historien fungerar i ett samhälleligt perspektiv eller i 
termer av historiemedvetande. Krutet borde istället läggas på att ut
veckla analysen kring varför vissa historiska företeelser ibland är poli
tiskt gångbara för vissa grupper, ibland för andra aktörer och ibland 
inte alls. Sådana resonemang saknas inte i Fornstora dagar, moderna 
tider men de förklaringar som bjuds är tämligen ad hoc-artade. Med 
mera av teoretisk stringens och mindre av resonemang kring historie
medvetande skulle den fylliga empiriska undersökningen göras bättre 
rättvisa. 

Zanders sammanfattning mynnar (bland annat) ut i ett par kon
stateranden som faktiskt understryker de poänger jag vill göra med 
denna artikel: debatterna om historien handlar i grunden om olika 
intressegruppers strävan att uppnå tolkningsföreträde och historie
skrivningen blir därmed i förlängningen en produkt av ideologiska 
överväganden. Zander medger också att han inte studerat det käll-

29 Zander (2001), s. 461 ff. 
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material som är relevant för att komma åt det existentiella historie

bruket, eftersom detta historiebruk sällan kommer till uttryck i offent

ligheten. Fotoalbum och liknande material kopplat till det personliga 
minnet vore här betydligt mera lämpligt.30 

Historia i bruk och medvetande 

Jag finner det anmärkningsvärt att det i Zanders och Johanssons av
handlingar visat sig vara lättare att tala om och kring historiemed
vetande än att verkligen undersöka det. Den slutsats jag drar av detta 
är att detta rimligtvis har att göra med de använda begreppen. Man 
kan fråga sig hur pass väl lämpade dessa begrepp är som verktyg för 
den typ av undersökningar som de två här behandlade studierna är 
exempel på. Jag ska här ge mina synpunkter i ämnet. 

Enligt min mening är historiemedvetande något som förvisso kan 
antas existera och verka, men som inte på något meningsfullt sätt kan 
undersökas inom ramen för den typ av historiografiska undersök
ningar som är aktuella här. Inte heller som ett rent analytiskt begrepp 
verkar historiemedvetande tillföra analysen något substantiellt. I de 
här undersökta avhandlingarna har begreppet tvärtom fungerat enbart 
som en brygga över till andra, och — som det visat sig - mera använd
bara begrepp. 

Med intervjumaterial och metoder liknande de som de amerikanska 
historikerna Roy Rosenzweig och David Thelen använt sig av i sin 
undersökning av det förflutnas roll i amerikaners vardagsliv, kan man 
möjligtvis komma åt hur förflutenhet, minne och framtid samspelar 
i människors medvetande.31 Men om sådant material inte finns till
gängligt, instämmer jag med Carsten Tage Nielsen när han under
stryker de stora metodiska problem som är förknippade med att 
undersöka ett fenomen som historiemedvetande. Detta är inte bara 
immateriellt och till stor del individuellt och baserat på minnen och 
erfarenheter, utan också ständigt föränderligt och format av ett antal 

30 Zander (2001), s. 470. 
31 Roy Rosenzweig & David Thelen, The Presence ofthe Past. Populär Uses of History in 
American Life (New York 1998). 
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historieproducerande diskurser vars enskilda inflytande är omöjligt att 

uppskatta. Nielsen kritiserar särskilt undersökningar som söker visa 

hur enskilda historieproducerande diskurser skapar eller omformar 

människors historiemedvetande. Historiemedvetandet kan främst stu

deras genom den historiekultur det lämnar efter sig och blir därmed 

synligt först i efterhand när förändringar i historiekulturen kan 

iakttas.32 Det är också relevant att fråga sig vems historiemedvetande 

som då kan undersökas, eftersom den efterlämnade historiekulturen 

knappast avspeglar hela samhället utan snarare en resursstark elit. 

Beträffande det andra av de historiografiska begrepp som tagits 

fram för skärskådning, historiebruk, har kritiken inte så mycket gällt 

begreppet i sig utan hur det använts analytiskt. Johansson använder 

det inte alls i någon specifik betydelse och det förekommer knappast 

i avhandlingen förutom i undertiteln. Hos Zander däremot utgör 

typer av historiebruk avhandlingens huvudsakliga analysredskap och 

därmed borde enligt min mening mera kraft läggas på att definiera 

och motivera de olika historiebruken. Zander har medvetet valt en 

"öppen analysram" för att fånga historiebrukets variationer över tid, 

vilket är en rimlig utgångspunkt. Men med en sådan utgångspunkt 

måste kravet rimligtvis vara att de analysredskap som faktiskt an

vänds behandlas desto mer omsorgsfullt. Det är inte utan att man 

frågar sig om inte historiebrukstyper, liksom historiemedvetande, är 
något som är lättare att teoretisera kring än att faktiskt identifiera 

och undersöka i ett reellt existerande källmaterial. 

Peter Aronsson har en poäng när han menar att kategorier av 

historiebruk enbart bör ses som analytiska redskap. Historiekulturer

nas slagkraft kommer inte ur historiebruken i sig, utan ur de "för

enklade stereotypier, narrativa troper, metaforer och smakideal" som 

förmår binda samman flera av bruken.33 För att fånga denna kom

plexitet är en "öppen analysram" nödvändig. Jag menar dock att typer 

av historiebruk dels inte är öppet nog genom den låsning som i förväg 

görs vid vissa behov, brukare och historiebruk, och dels inte ger ana
lysen tillräckligt djup eftersom det förblir oklart hur historiebruken 

32 Nielsen (1996), s. 240 f. 
33 Aronsson (2002), s. 203. 
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är kopplade till de samhälleliga faktorer som i slutändan antas för
klara dem. Min slutsats av den genomförda undersökningen är alltså 
att begrepp som historiemedvetande och historiebruk förefaller fun
gera bättre som inspirationskällor än som analysredskap. 

Eftersom det är fegt att kritisera utan att också erbjuda alternativa 
lösningar vill jag peka på ett perspektiv som jag menar kombinerar 
den flexibilitet och analytiska skärpa som den här typen av under
sökningar kräver. Det är det tidigare nämnda diskursbegrepp som 
Carsten Tage Nielsen använt - historieproducerande diskurser - jag vill 
föreslå. Det Nielsen benämner en historieproducerande diskurs är 
det specifika sätt som någon, i ett visst sammanhang och situation, 
framställer en utsaga med en potentiell betydelse om sammanhanget 
mellan dåtid, nutid och framtid.34 Liksom det knappast finns bara en 
historiekultur i ett samhälle, så kan historiekulturerna bestå av flera 
historieproducerande diskurser. Nielsen utvecklar resonemanget på 
följande sätt: 

Principielt har ingen af de historieproducerende diskurser en er-
keldelsemsessig, fortolkningsmaessig eller formidlingsmaessig forrang 
frem for andre, men i praksis får de forskellige diskurser og de insti
tutioner, de er forankret i, tillagt en forskellig status, ligesom de selv 
fors0ger at tilkasmpe sig en status og position i forhold til de andre 
diskurser og institutioner, som producerer historie. Historie-
produktionen har således også en magtmjessig dimension både på et 
institutionelt og et samfundsmasssigt plan. I stedet for at tale om et 
samfunds historiekultur kan man derfor med ligeså god ret tale om 
et samfunds historiepolitik, om erindringens og glemslens politik i 
et samfund.35 

Historieproduktionen är alltså styrd både av aktörernas intressen och 
den aktuella situationen och av det institutionella ramverk som histo
rieproduktionen sker inom. Med institution menas här de traditio
nella strukturerna för socialisering, som till exempel familjen, skolan 
och kyrkan, men också mera moderna sådana, som organisationer, 

34 Nielsen (1996), s. 10, 12, 57. 
35 Nielsen (1996), s. 217. 
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arkiv och museer, bibliotek och massmedia.36 Att tala om historie-

producerande diskurser preciserar alltså vaga uttryck som historiekultur, 

historieanvändning och historiebruk genom att understryka att varken 

tolkningar av det förflutna eller de sammanhang som dessa sätts in i är 

slumpmässiga. Genom att betona historieproduktionens maktmässiga 

dimension blir de centrala forskningsobjekten både aktörerna och 

deras intressen och de omgivande samhälleliga och institutionella 

sammanhangen.37 

Historiografiska undersökningar som istället för att utgå från ab

strakta medvetandefenomen tar avstamp i de slags problemställningar 

som skisseras här, har goda förutsättningar att på ett begreppsligt 

genomskinligt sätt bidra med resultat som är såväl historievetenskap-

ligt intressanta, som relevanta för förståelsen av samhället i stort. 

36 Nielsen (1996), s. 12; se även Bryld (1992), s. 381 f. 
37 Nielsen (1996), s. 13. 
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En resa i tiden 

En antikvarisk skildring av Karl XI :s eriksgata 

Johanna Widenberg 

Resan i ett nytt perspektiv 

År 1673 tillträdde Karl XI tronen efter flera års förmyndarstyre. Samma 
år företog kungen tillsammans med riksänkedrottningen en resa 
genom Sverige. Resan betraktades som en eriksgata men benämndes 
också "Hans Kongl May:tts [...] lyckeliga resa [...] till Skåne" eller 
"Skåniske och Öländske Resa".1 

Johan Hadorph, rikets ledande antikvarie, och Petrus Törnewall 
och Elias Brenner, några av rikets främsta tecknare, ingick i ressäll
skapet.2 Tillsammans skulle de bidra med antikvariska upplysningar 
om de orter som passerades på resan samt dokumentera den i ord 
och bild. Några år senare, närmare bestämt 1681, fick de i uppdrag 
att åstadkomma ett antikvarisk-topografiskt verk med resan som 
ledmotiv.3 Av detta blev dock intet. Törnewalls ritningar förkorn 

1 KB Ff:5, Beskrivning över Karl XI:s eriksgata 1673, Journalen. 
2 På grund av sjukdom deltog Hadorph inte under eriksgatans första etapper. Han anslöt 
sig till resesällskapet först i Västergötland. I Hadorphs frånvaro skötte ritarna de anti
kvariska göromålen. Enligt Schiick, som summariskt behandlat resan, fungerade Petrus 
Törnewall som ritare på resan. Vennberg, som skrivit Elias Brenners biografi, och Ecker-

bom, som skrivit en historisk roman om resan, menar emellertid att det var Brenner som 
fungerade som ritare. Förmodligen deltog både Törnewall och Brenner i resan. Henrik 
Schiick, Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien. Dess Förhistoria och Historia II 
(Stockholm 1933), s. 387 f.; Erik Vennberg, "Elias Brenner", i Svenskt Biografiskt Lexi
kon band 6 (1925); Nils-Peter Eckerbom, Eriksgatan. Ritaren E. Brenners barocka rese
beskrivning sådan den förmedlats till en förstående, sentida forskare (Stockholm 1980). 
3 Schiick (1933), s. 395; Vennberg (1925), s. 206. 
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tidigt och Brenners skisser och Hadorphs skrift färdigställdes aldrig.4 

Två av Hadorphs manuskript finns emellertid bevarade. Det ena är 

ett slags journal över resans fortskridande. Det andra är en topograf

iskt disponerad beskrivning av de historiska platser och antikvariska 

märkvärdigheter som fanns att beskåda längs en del av resvägen.5 

Om dessa texter handlar föreliggande artikel. 

T externa kommer att diskuteras utifrån ett territoriellt integrations

perspektiv.6 Perspektivvalet går tillbaka på mitt pågående avhandlings

projekt, där den antikvariska verksamheten i Sverige under 1600-

talet studeras utifrån territorialpolitiska aspekter. Min övergripande 

tes är att kungamakten använde sig av antikviteter i sina territoriella 

integrationssträvanden. En viktig del i kungamaktens integrations

politik under denna tid var troligen att skapa föreställningar om att 

kungen och riket hörde samman och att de områden som kungen 

härskade över var delar i en territoriell gemenskap. Denna politik var 

en del av statsbygget och syftade ytterst till att skapa en stark stat. 

Antikviteterna - såväl skriftliga källor som stumma kvarlevor -

erbjöd härmed möjligheter. De hade stor identitetsskapande och 

gemenskapsformerande potential. Såsom historiska artefakter kunde 

de ju associeras med historiska platser, personer och grupper. Genom 

att tolka och skapa berättelser kring antikviteter i människors närhet 

kunde man påverka människornas uppfattning om sin historia, och 

därmed uppfattningen om sig själva. Min utgångspunkt är att den 
svenska kungamakten var införstådd i detta och att man använde sig 

4 Schiick (1933), s. 387 f. 
5 Manuskripten förvaras på Kungliga Biblioteket och har signum KB Ff:5. Journalen är 
13 sidor lång och den topografiska beskrivningen drygt 150. Den topografiska beskriv
ningen är paginerad. 
6 Med begreppet territoriell integration åsyftas - kort sagt - den process som innebar att 
de tidigmoderna europeiska staternas territorier avgränsades från varandra samtidigt som 
de olika områdena inom staterna integrerades med varandra. Med territoriella integra
tionssträvanden menas följaktligen försök att åstadkomma denna typ av avgränsning utåt 
och integration inåt. Om den territoriella integrationens karaktär och drivkrafterna bak
om, se Charles Tilly, Coercion, Capital, and European States. AD 990—1992 (Cambridge, 
Mass. 1993), s. 29, 76 ff.; Harald Gustafsson, Gamla riken, nya stater. Statsbildning, 
politisk kultur och identitet under Kalmarunionens upplösningsskede 1512—1541 (Stock
holm 2000), s. 20-31. 
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av antikviteter för att konstruera och aktualisera historiska föreställ

ningar med integrativa budskap. Syftet med denna artikel är att 

presentera några exempel på hur föreställningar av detta slag kunde 

se ut och hur konstruktionen av dem kunde gå till. 

Territoriet - en historiografisk angelägenhet 

Innan analysen tar vid vore det kanske på sin plats att närmare 

granska begreppen territorium och territoriell gemenskap. Dessa har 

alltför länge intagit en undanskymd roll i den tidigmoderna statens 

historiografi. Av de många historiker som studerat den tidigmoderna 
svenska staten, är det ganska få som intresserat sig för dess rumsliga 

dimension. Kanske beror det på att territoriella resonemang ansetts 

ligga utanför historikerns arbetsfält; historievetenskapen handlar ju 

traditionellt sett om människan i tiden, inte rummet. Kanske beror 

det också på att territoriella förhållanden betraktats som relativt 
oproblematiska inom historievetenskapen. I historisk litteratur fram
ställs territoriet många gånger enbart som en rumslig avgränsning. 

Det utgör helt enkelt bara den scen på vilken historien - som 

historikerna egentligen studerar - utspelar sig. 

I de senaste decenniernas forskning inom spatialt inriktade hu

manvetenskaper, som kulturgeografi, antropologi och arkeologi, har 
man börjat undvika sådana förenklade framställningar, emedan man 

ansett dem positivistiska. I postmodernistisk anda behandlar man 

numera territorier som ett slags mänskliga produkter. Det är ju inte 

jordytan i sig som ger upphov till speciella områden eller gränsdrag

ningar, resonerar man. Det är människorna som med utgångspunkt 

i landskapets karaktär tillskriver jordytan mening av detta slag. 
Meningsskapandet utgår alltid från en social kontext. Territorier ska 

alltså därför i likhet med företeelser som kön, klass och etnicitet 

förstås som sociala konstruktioner. De är inte naturgivna kategorier, 

utan de existerar för att vi föreställer oss dem.7 

7 Christopher Tilley, A Phenomenology of Landscape. Places, Paths and Monuments (Oxford 
& Providence, R.I. 1994), s. 7-14. 
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Enligt samma resonemang uppstår en territoriell gemenskap inte 

som en naturlig följd av att en grupp människor delar en bit av 

jordytan. Den uppstår först när människorna ifråga föreställer sig 

den. Det innebär att den tidigmoderna kungamakt som ville att 

invånarna i riket skulle uppfatta sig som medlemmar i en territoriell 

gemenskap, måste arbeta för att skapa sådana föreställningar. 

Det är först på senare år som den tidigmoderna statens territori

ella aspekter börjat uppmärksammas på allvar av historiker. Harald 

Gustafsson är en av dem som mest ihärdigt förfäktat det territoriella 

perspektivet för svensk forsknings vidkommande. I hans följd har ett 

antal studier företagits som på olika sätt belyst den svenska statens 

territoriella konstruktion under tidigmodern tid.8 Få forskare har 

dock sysslat med frågan om hur de territoriella föreställningarna 

konstruerades under perioden, och av dessa har inte någon - mig 

veterligt - studerat antikviteternas roll i sammanhanget. 

En författare i ämbetet 

Författaren till de texter som står i fokus i den här artikeln är Johan 

Hadorph.9 Hadorph var under slutet av 1600-talet en av rikets mest 

framstående antikvarier. Han var ledamot i Antikvitetskollegiet och 

hade vid sidan om detta andra uppdrag från kungen och rikskans
lern. Min utgångspunkt är att Hadorph var en "författare i ämbetet", 
det vill säga att författarskapet var en del av hans statstjänst och att 

han skrev för att behaga sina uppdragsgivare inom statsledningen. 

Jag räknar således med att manuskripten som här är föremål för 

granskning inte endast uttrycker Hadorphs personliga åsikt och vilja, 

8 Exempelvis Jonas Nordin, Ett fritt men fattigt folk. Nationell och politisk självbild i Sverige 
från sen stormaktstid till slutet av frihetstiden (Stockholm & Stehag 2000); Torbjörn Eng, 
Det svenska väldet. Ett konglomerat av uttrycksformer och begrepp från Vasa till Bernadotte 
(Uppsala 2001). 
9 Eftersom Hadorph inte anslöt sig till resesällskapet förrän i Västergötland måste den 
första delen av resejournalen bygga på någon annans - troligen ritarnas - reseanteck
ningar. Inte desto mindre är Hadorph författare till just föreliggande manuskript. 
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utan även kungamaktens föreställningsvärld och strävanden, ehuru 
tolkade av Hadorph.10 

Så vad skriver då Hadorph? Vad i hans skrifter gör det motiverat 
att anta att de speglar kungamaktens territoriella integrationssträv
anden? För att besvara dessa frågor ska jag försöka visa hur Hadorph 
med hjälp av antikvariska spörsmål skapade föreställningar om 
historiska band mellan å ena sidan kungen och det territorium som 
skildras i manuskripten, å andra sidan de olika områdena inom detta 
territorium. 

En nygammal eriksgata? 

I Hadorphs journal kan vi följa kungens resa dag för dag. Resan 
började den 30 juni 1673 och avslutades den 1 december samma år. 
Den medeltida eriksgatan hade utgått från Mora sten i Uppland, 
fortsatt söderut genom Södermanland, Östergötland och Småland 
och sedan norrut genom Västergötland, Närke, Västmanland och 
tillbaka till Uppland.11 Karl XI:s resa däremot, utgick enligt rese
journalen från Stockholm och fortsatte genom Södermanland, Närke, 
Västergötland, Bohuslän, Halland, Skåne, Blekinge, Småland, Oland, 
Östergötland, Södermanland och vidare hem till Stockholm. Karl 
XI:s färdväg var således en annan än de gamla medeltida kungarnas. 
Färdriktningen var inte bara den omvända, utan resan gick genom 
helt andra landskap än den medeltida eriksgatan. Sverige hade ju 
under århundradenas lopp blivit en stormakt och kommit att inne
fatta en mängd nya områden på båda sidor om Östersjön. Men alla 
dessa nya landsdelar berördes inte av eriksgatan. Det intressanta med 
Karl XI:s resa är att den förutom de gamla landskapen i Svea- och 
Götaland endast omfattade Skånelandskapen och Bohuslän.12 

10 Bo Bennich-Björkman, Författaren i ämbetet. Studier i funktion och organisation av för-
fattarämbeten vid svenska hovet och kansliet 1550—1850 (Stockholm 1970). 
11 Gustaf Holmgren, "Eriksgata - S:t Eriksgata", i Upplands Fornminnesförenings Tidskrift 
43 (1933), s. 275. 
12 KB Ff:5, Journalen. Enligt Holmblad skulle resan ha gått även till Norrland och 
Finland, om inte kungen insjuknat i mässlingen på återvägen till Stockholm. Holmblad 
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I journalen redogörs inte bara för vilka orter som passerades och i 
vilken ordning. Där beskrivs också hur mottagandet av kungen gick 
till, vilka människor han träffade, vilka gudstjänster han närvarade 
vid, vilka regementen han inspekterade, var han åt middag och - sist 
men inte minst - vilka jaktmarker han osäkrade på sin resa. 

Tydligen ville kungen låta skildra sin resa som ett slags medeltida 
eriksgata. Ett återkommande tema i Hadorphs resebeskrivning är 
nämligen hur kungen mottogs av den lokala allmogen på sin färd 
genom riket. Det berättas bland annat att städernas borgerskap upp
förde tjusiga äreportar och att de ofta ackompanjerade kungens intåg 
i städerna med sång och musik. Mottagningsmotivet i Hadorphs 
berättelse hade troligen stor symbolisk betydelse. Motivet gick till
baka på den medeltida eriksgatan, så som den omtalades i de medel

tida landskapslagarna. Där stadgades det att kungen, sedan han valts 
vid Mora sten, skulle företa en eriksgata. På sin väg genom riket 
skulle han mottagas och erkännas av undersåtarna i de svenska land
skapen. Först sedan detta skett var han formellt att betrakta som en 
legitim kung i riket. 

Mottagningsceremonierna hade inte längre någon konstitutionell 
betydelse när Karl XI genomförde sin resa, men de ansågs kanske vikt
iga för att manifestera kungens legitimitet och territoriellt förank
rade makt. 

Ett annat återkommande tema i Hadorphs reseberättelse är av
lösningen vid länsgränserna. Tydligen mötte landshövdingarna upp 
vid länsgränserna, varvid landshövdingen för det län som kungen 
lämnade, avlöstes av landshövdingen för det län som kungen var i 
färd med att beträda. Till skillnad från de medeltida eriksgatorna var 
det alltså landshövdingarna och inte representanterna för lagsagorna 
som följde kungen på resan, och det var reseskorten och inte gisslan 
som utbyttes vid gränserna. 

Nymodigheter av detta slag störde dock inte skildringen av resan 
som ett historiskt företag, tvärtom. Berättelserna om eskorterna och 

(1993), s. 38. Detta påpekande är dock av mindre betydelse för min undersökning. Jag 
undersöker framförallt bilden av resan, såsom den utmålades av Hadorph flera år senare, 
inte resplanerna eller resan i sig. 
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gränsutväxlingarna bidrog snarare till resans historisering, eftersom 
de liknade de medeltida landskapslagarnas redogörelser för eriks
gatan. De stärkte helt enkelt bilden av att kungen gjorde en tradi
tionell eriksgata och färdades i sina föregångares fotspår.13 

Den antikvarisk-topografiska beskrivningen 

Det topografiskt disponerade manuskriptet följer ungefär Karl XI:s 
färdväg, men är dessvärre ofullständigt. Berättelsen börjar i Stockholm 
och slutar vid Höjentorp i Västergötland. Det innebär att antikvariska 
skildringar av alla andra orter än de som befinner sig längs denna 
vägsträcka saknas i manuskriptet. Kanske hann Hadorph aldrig så 
långt i sitt skrivande, kanske har denna del av manuskriptet förkom
mit? Det finns hur som helst all anledning att anta att redogörelsen 
en gång i tiden tänktes omfatta hela resvägen. Mitt fortsatta resone
mang utgår från det antagandet. 

De topografiska beskrivningarna inleds vanligtvis med konstate
randet att en viss företeelse i landskapet där kungen passerade var 
gammal - alltifrån uråldrig till fortfarande i mannaminne. Vägar, 
byggnader, gravhögar, stenar och monument, men även hela gårdar, 
byar och städer, är föremål för betydelsetillskrivning av detta slag. 
Tillvägagångssättet var både metodiskt och retoriskt motiverat. Var 
något gammalt? Hur gammalt? Hur visste man det? Vad berättade 
historierna? Påståendet att något var gammalt var intresseväckande 
och öppnade upp för långa utläggningar om ortens, platsens eller 
områdets historia. 

Framställningarna följer sedan ett visst mönster. Om orten har ett 
anmärkningsvärt namn kommenteras ortnamnet. Hadorph förklarar 
exempelvis att "Göthers ås" i Västergötland fått sitt namn efter en 
kung vid namn Götrik, som färdats över åsen.14 Sedan utreds 
vanligtvis om orten ifråga är känd för något, vilket ofta resulterar i 
en utläggning om ortens roll i rikshistorien. Såhär kommenteras 

13 KB Ff:5, Journalen. Jämför landskapslagarnas beskrivning i Holmblad (1993), s. 9-13. 
14 KB Ff:5, Topografiska beskrivningen (hädanefter förkortad "Top. beskr."), s. 101. 
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exempelvis Husaby kungsgård: "Husaby By hafwer warit en Konungs
gård i hedendomen, hwarest Konung Oluf Skottkonung sidst bodde, 
som af historierne befinnes."15 Därefter kommenteras eventuella 

märkvärdigheter i ortens närhet, främst men inte nödvändigtvis av 
antikvarisk karaktär. Här ett exempel hämtat från berättelsen om 
Glanshammar i Närke: 

En fierdings wäg fram om Glanshammars Krogh, är en by Nawestad 
benämd, hwarest en Runesteen af långan ålder hafwer legat widh 
allmänna wägen. På denne steen hafwa enfaldigt folk ifrån heden-
höös, offrat emot Tandawärk och andra krankheter.16 

Ofta styrks de historiska påståendena med diverse citat ur den etabler
ade historieskrivningen. I brist på skriftliga omdömen om orten åter
ges även muntliga utsagor. Sist men inte minst redogörs även för 
empiriska iakttagelser som Hadorph gjort på sina tidigare inventer
ingsresor i landet.17 

De historiska och antikvariska utläggningarna uppvisar en stor 
bredd och omspänner allt från forntid till samtid, men det är ändå 
skildringen av vad vi nutida historiker skulle kalla medeltiden som 
står i centrum. Hadorph själv använder sig dock inte av begreppet 
medeltid. För honom hade perioden ifråga ännu inget namn. 

Rena rama medeltiden? 

En anledning till att medeltiden är den period som skildras mest 
ingående i manuskripten är nog att källäget framstod som relativt 
gott för 1600-talets antikvarier. Till skillnad från den föregående 
perioden — forntiden — fanns det för medeltiden många inhemska 
historieverk att tillgå. Rimkrönikorna och Ericus Olai och Johannes 
Magnus skrifter framstår som de mest citerade verken. Men 
referenser förekommer även till andra kända historieskrivare, som 

^ KB Ff:5, Top. beskr. s. 107. 
16 KB Ff:5, Top. beskr. s. 81. 
17 KB Ff:5, Top. beskr. s. 101. 
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Adam av Bremen, Olaus Petri och Johannes Messenius, samt olika 
lokala hävdatecknare.18 

I många av de historieverk som refereras förekommer explicita 
hänvisningar till de landområden, orter och platser, som ingår i 
Hadorphs reseskildring. I sådana fall återger Hadorph ortsbeskriv
ningarna ifråga utan närmare kommentar, som här om gården Hund-
hamra vid Mälaren: 

Bägge hertigarne hertig Erick och hertig Waldemar åtte denna gård 
då dhe lefde. Till Hunhammar thera gård (ridu the) som ligger långt 
Östen Kålmård, ther låta the there hästa staa, och togo ther skip som 
the kunde få, och rodde till Konung Byrger sin broder i Håtuna, och 
honom der fångade.19 

Denna berättelse är hämtad ur rimkrönikorna. Hadorph använder 
dock inte bara litterära källor för att illustrera resmålen. Alla tänkbara 
källmaterial anlitas för att belysa platsernas historia, såväl lagmaterial, 
brev och recesser av olika slag och dokument rörande jordegendomar. 
Av dessa härrör de flesta från medeltiden, även om en inte oansenlig 
del är från senare tider. 

Alla källor som Hadorph använder sig av innehåller inte explicita 
topografiska referenser. I sådana fall söker Hadorph göra egna 
ortbestämningar. I beskrivningen av "Göthers ås", som tidigare om
nämndes, hävdar Hadorph att den ättestupa som omtalas i den 
isländska Götrikssagan, var belägen i Västergötland, inte långt från 
åsen. Till saken hör att Götrikssagan utgivits på svenska år 1664 av 
Olof Verelius, en kollega till Hadorph. I sina noter till sagan hade 
Verelius lyft fram ättestupan såsom varande en historisk märkvärd
ighet, dock utan att våga sig på någon närmare platsangivelse.20 Men 
där Verelius slutade tog alltså Hadorph vid några år senare. I den 
topografiska reseskildringen argumenterar han för att den namn-

18 Exempelvis Strängnäspastorn Josephus Matthiae Fougdonius skrift Ethica Christiana 
från 1651, KB Ff:5, Top. beskr. s. 60. 

KB Ff:5, Top. beskr. s. 49. 
20 Olof Verelius, "Olai Verelii Notae in Hist. Gotrici & Relvonis", i Gothrici & Rolfi 
Westrogothm regum historia (Uppsala 1664), s. 15—17. 
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kunniga ättestupan legat i Vättlösa socken utanför Götene och att den 

där ännu fanns att beskåda.21 

C lätta* EM><it 

Hadorphs ortbestämning av Götrikssagans ättestupa blev sedermera allmänt 
vedertagen. År 1691 besökte Erik Dahlbergh platsen och när västgötadelen av 
praktverket Suecia Antiqua et Hodierna trycktes, utgjorde ättestupan i Vätt
lösa socken ett av motiven. Ur Suecia Antiqua et Hodierna (Paris & Stockholm 
1667—1716). Foto: Uppsala universitetsbibliotek. 

Många av Hadorphs ortsbeskrivningar utmynnar således i historiska 

och antikvariska utläggningar. Det verkar som om de topografiska 

21 KBFf:5, Top. beskr. s. 101. 
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skildringarna helt enkelt syftar till att framställa orternas höga ålder 
och viktiga roll i historien. Och likaledes verkar de historiska och 
antikvariska diskussionerna syfta till att bestämma var en viss historisk 

händelse utspelat sig. 
Men är Hadorphs texter representativa i det här avseendet? Det är 

de. Den antikvarisk-topografiska genren var på modet vid den här 
tiden, och att beskriva orter på det här sättet var en del av genren.22 

De flesta av periodens tongivande historiker och antikvarier ägnade 
sig åt ortsbestämningar av olika slag. De definierade urhem, 
historiskt viktiga platser och mytiska landområden. Olof Rudbecks 
Atlantica är ett tydligt exempel på vad det hela handlade om, 
nämligen att skildra historien utifrån territoriella aspekter eller — 
beroende på hur man ser det - territoriet utifrån historiska aspekter. 

Det är enligt min mening inte tillräckligt att betrakta denna histo
riografiska företeelse som en vetenskaplig nyck, ett litterärt mode 
eller ett estetiskt utslag av patriotism, som så ofta tidigare gjorts.23 

Företeelsen ifråga måste betraktas i ett maktperspektiv och sättas in i 
en samhällelig kontext för att kunna förstås och förklaras på ett 
tillfredsställande sätt. De flesta landvinningar inom det historisk
antikvariska värvet skedde ju i kungamaktens regi och många 
antikvarisk-topografiska verk handlade om platser och områden inom 
riket. Här är emellertid inte rätta platsen för att gå vidare i detta 
resonemang, det skulle ta alltför stort utrymme. Jag nöjer mig här 
med att påstå att Hadorphs topografiska skildringar inte på något 
sätt är unika, utan goda representanter för en allmän trend under 
den här perioden. 

Det speciella med Hadorphs manuskript är alltså inte att de skildrar 
orter, platser och landområden utifrån historiska aspekter, utan att 
de i så hög grad skildrar dem utifrån den svenska medeltidshistoriens 

22 Herman Richter, Geografiens historia i Sverige intill år 1800 (Stockholm 1959), s. 94 f. 
23 Lindroth menar exempelvis att Rudbecks Atlantica skall förstås som ett vetenskapligt 
arbete "i all sin orimlighet" och som "ett stort fosterländskt diktverk, där barockens och 
det karolinska enväldets anda tagit sig det renaste uttryck". Sten Lindroth, Svensk lär

domshistoria. Stormaktstiden (Stockholm 1975, andra uppl. 1997), s. 296. 
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horisont. Frågan är hur medeltidsfokuseringen påverkar den territori
ella konstruktionen? 

Ett medeltida landskap - städer, gårdar, kyrkor och kloster 

Kyrko- och klosterbeskrivningarna är mycket utförliga i den topo
grafiska redogörelsen.24 Enskilda kyrkor beskrivs ofta i relation till 
andra religiösa centra, både tidsmässigt och rumsligt. Ofta påpekas 
att en viss kyrka inte är den första i socknen utan att den byggts 
ovanpå en äldre kyrkas fundament eller i en hednisk kultplats när
het. Beskrivningen av Mosjö kyrka och by lyder exempelvis såhär: 
"Widh Mosiö på åsen norr om byen, seer man gambla Tingstenar i 
Ring satte, och der man och fordom hafwer afgudom offrat."25 Det 
påpekas ofta att kyrkorna rumsligt hänger samman med andra 
kyrkor, lokalt och regionalt men också kors och tvärs över riket. I 

berättelsen om Husaby kyrka i Västergötland resonerar Hadorphs 
om dess likhet med kyrkan i Gamla Uppsala: 

Om nu Olof Skottkonung som hafwer denna Kyrkia grundat, haf
wer och gamle Upsala först upbygdt, efter Konungasätet i Upland 
var vid gamla Upsala i samma tijdh, och samma Byggmästare brukat, 
kan man icke weta: Men anledning att tänkia sådant gifwer lijk-
heten af deras byggnat och inre påseende.26 

Kyrkorna i Husaby och Gamla Uppsala knyts i detta resonemang 
samman, både i tiden och rummet. De påstås inte bara vara upp
förda under samma tid utan också av samma byggherre, den väl
kände Olof Skötkonung. 

De medeltida städerna åtnjuter också ett relativt stort intresse i 
Hadorphs resebeskrivning. Även här förekommer rumsliga och krono
logiska komparationer. På ett ställe jämförs det medeltida beståndet 

24 Exempelvis KB Ff:5, Top. beskr. s. 60 och s. 53. 
25 KB Ff:5, Top. beskr. s. 92. 
26 KB Ff:5, Top. beskr. s. 108. 
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av köpstäder kring Mälaren, såsom det beskrivs i rimkrönikorna, 

med det samtida beståndet: 

Köpstäder äre icke allena siu som tå woro, nembl. som han förstår 
Stockholm, Strängnäs, Tällie, Torsillia, Västerårs, Sigtuna, Upsala, 
uthan och Arboga och Kiöping, räknas nu här till, fast dhe inom 
Quickesund liggia, och hafwa ett stycke nidertill åminnet, innan 
dhe till sielwa siön nidkomma, sammaledes är och Eneköping och 
Gripsholm uthi samma siö belägne.27 

Även gods och gårdar är föremål för denna typ av resonemang. Såväl 

adelsgods som biskopsgårdar skildras.28 Särskild uppmärksamhet rikt
as mot de kungliga slotten och kungsgårdarna i riket. Ofta påpekas 
gårdarnas medeltida anor. Mälargodsen Hundhamra och Asknäs 

beskrivs exempelvis som "gamla folkunga Nästen" och Årnäs som 

"then gamle namnkunnige konungsgården i Wästergötland, som ett 

Upsala öde gods varit, der många konungar bodt hafwa".29 

Ett medeltida persongalleri - kungar, adelsmän och präster 

Vilka människor figurerar då i de historiska berättelserna och vilka 

människor anses antikviteterna representera? 

Människorna inom den gemenskap som Hadorph beskriver be

nämns kollektivt svenskar. Benämningen fungerade alltså som en 
sammanhållande beteckning både för människorna inom den sam

tida gemenskap, över vilken Karl XI var kung, och den historiska 

gemenskap som reseberättelsen refererar till. Det är tydligt att ordet 

svensk var mycket positivt värdeladdat. Engelbrekt, som låg begravd 

i stadskyrkan i Örebro, omnämns exempelvis som "en redelig Swensk 

herreman" och "den berömlige Swenske Mannen".30 Några negativa 
personskildringar med ordet svensk står inte att finna. 

27 KB Ff:5, Top. beskr. s. 47. 
28 Exempelvis KB Ff:5, Top. beskr. s. 64 och s. 65. 
29 KB Ff:5, Top. beskr. s. 48 och s. 102. 
30 KB Ff:5, Top. beskr. s. 86. 
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Under den här tiden förekom ibland begreppen götisk och göter 

parallellt med begreppen svensk och svenskar i skildringar av Sveriges 

historiska invånare. Så är dock inte fallet i Hadorphs texter. Ordet 

götisk används knappt alls och göterna intar en förhållandevis undan

skymd plats i Hadorphs historia. Hadorph gör således ingen stor sak 

av den samtida uppfattningen att svenskarna var arvtagare till de 

ryktbara göterna. Men att han är anhängare av tanken framgår inte 

minst av citatet nedan, i vilken han kommenterar en runsten i Eks 

socken i Västergötland, vars motiv förutom runslingan utgörs av ett 

stort rytande lejon: 

Leyonet hafwa Götherna fördt af hedna werld, till ett Tekn af deras 
manligheet. Af dem hafwer mång stoltz man och Giöte, fördt på sin 
skiöld leyonet, såsom folkungarna giorde, hwilka af Götharijket äre, 
och welat förlijknas medh sin tapperheet närmast in till ett leyon, 
när dhe något märkeligit hafwa bedrifwit. En sådan tapper och 
manligh Wästgöte är denne steen till ähra uprest.31 

En anledning till att den götiska historien är så sparsamt företrädd i 

reseberättelsen är troligen att denna var inriktad på medeltida förhåll

anden. Den götiska storhetstiden ansågs ha utspelat sig under den 

hedniska tiden, det vill säga perioden före medeltiden. En rese

berättelse med medeltiden som tema kunde därför inte gärna an

vända göterna som lojalitets- eller identifikationsobjekt, utan måste 
engagera andra grupper ur det gemensamma persongalleriet. 

De människor som omnämns i Hadorphs texter är framförallt 

kungar och medlemmar ur adels- och prästeståndet. I resedagboken 

figurerar förvisso även borgerskapet; det var ju borgarna som utförde 

mottagningsceremonierna i städerna. Men i den topografiska rese

berättelsen förekommer nästan enbart kungar, adelsmän och präster. 

Prästerna ifråga är i regel biskopar eller innehavare av andra högre 

klerikala ämbeten. 
Ofta utgör berättelserna om kungarna, adelsmännen och präst

erna en del av gods- och gårdsbeskrivningarna. Jordagodsens snåriga 

31 KB Ff:5, Top. beskr. s. 101. 

40 



ägandeförhållanden är något som i hög grad upptog Hadorphs in
tresse. För vissa gods återges hela ägarlängder med diverse person
historiska kommentarer.32 Kyrko- och klosterbeskrivningarna innehåller 
dock flest personhistoriska skildringar. De inkluderar nämligen be
rättelser om gravar och gravmonument, och i dessa utgör biografierna 
förstås en viktig del. Sturarna nämns således i beskrivningen av grav
koren i Strängnäs domkyrka, Sparreätten i skildringen av gravmonu
menten i Ängsö kyrka och så vidare.33 

De medeltida kungagravsskildringarna är inte särskilt många. Det 
är kanske inte så konstigt. Den antikvarisk-topografiska redogörelsen 
täcker bara en liten del av eriksgatan, och på den korta vägsträcka 
som skildras fanns ju inte särskilt många medeltida kungagravar att 

beskriva. Om den topografiska reseskildringen varit fullständig och 
exempelvis omfattat Värnhems kloster, som kungen enligt resejour
nalen passerade på resan, hade bilden kanske varit en annan. 

Kungagravar från andra perioder är desto bättre representerade. 
Karl IX:s gravmonument i Strängnäs beskrivs exempelvis ingående.34 

Men Hadorph skildrar även gravar och gravmonument över äldre 
och för oss nutida historiker tämligen okända kungar. På Hadorphs 
tid hade man nämligen en annan uppfattning om vilka namn som 
ingick i den svenska regentlängden. Många kungar som vi idag upp
fattar som påhittade eller i bästa fall mytiska uppfattades på Hadorphs 
tid som historiska, lika historiska som exempelvis Olof Skötkonung. 

Mot denna bakgrund blir Hadorphs berättelse om kung Bröt-
Anund - eller "Brautemunder" som han skriver - begriplig. Berättel
sen härrörde från den isländska sagotraditionen, men Hadorph hade 
enligt egen utsago hämtat den ur Ericus Olai och Johannes Magnus 
historier. Bröt-Anund var farfar till den för oss något mer bekante 
Olof Trätälja. Kungen skulle ha gett namn åt skogen "Bröten" utanför 
Örebro, där av historiens relevans för Hadorphs topografiska skild
ring. Han ansågs också ligga begravd ett stycke därifrån, nämligen 

32 Exempelvis KB Ff:5, Top. beskr. s. 67-69. 
33 KB Ff:5, Top. beskr. s. 58 och s. 65. 
34 KB Ff:5, Top. beskr. s. 54. 
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"under den höga stenen widh Landsvägen". Uppgiften om gravplats

en hade Hadorph emellertid inte hämtat ur den etablerade historie

skrivningen, utan enligt egen utsago ur "folks gamla sägn [...] om 

Konungagrifterna i Rijket".35 

Hadorph pekar ut många kungagravar av detta slag i sin rese

skildring. Ibland namnges emellertid inte kungen ifråga. Hadorph 

konstaterar ofta bara att folk i bygden uppgivit att en "Konung 

ligger begrafwen" samt pekat ut platsen.36 Kanske var det inte alltid 

viktigt att avgöra exakt vilken kung som låg begravd på platsen ifråga? 

Huvudsaken var kanske att folket uppfattade att det fanns kunga

gravar lite varstans i riket och att det på något sätt fanns ett samband 

mellan dessa och den samtida kungamakten? 

Reseskildringens budskap - sammanfattande diskussion 

Den nytillträdde kung Karl XI ville låta skildra sin resa som en 

traditionell eriksgata. Eriksgatan var en medeltida tradition och hade 

under slutet av 1600-talet inte längre någon formell konstitutionell 

betydelse. Den hade däremot stor symbolisk betydelse. 

Eriksgatemotivet i Hadorphs texter framkommer på olika sätt. 

Resejournalen parafraserar exempelvis de medeltida lagarnas fram

ställningar om mottagningar och gisslan med liknande berättelser 

om äreportar och eskortavlösningar. Motivet är närvarande även i 
den topografiska resebeskrivningen. Där framträder det på framför

allt ett sätt, nämligen i fokuseringen på den svenska medeltids

historien och dess antikvariska lämningar. 

Hadorph beskriver det område som kungen passerade på sin resa 

som ett land märkt av kungars, adelsmäns och biskopars framfart. 

Det är således frågan om ett aristokratiskt kulturlandskap. Spåren av 

kungarna och deras män finns överallt: i de många städerna som de 
grundade, i de stora jordagodsen som de ägde och i kyrkorna och 

klostren där de låg begravda. Det är en medeltida kristen miljö som 

35 KB Ff:5, Top. beskr. s. 90-91. 
36 KB Ff:5, Top. beskr. s. 110. 
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skildras, om än med vissa undantag. Kungagravarna utgör ett sådant 
undantag. De uppmärksammas inte bara när de ligger i anslutning 
till kyrkorna, utan även på andra platser i kulturlandskapet. Genom 
att beskriva kungens och hans mäns närvaro i landet utifrån historiska 
aspekter skapar Hadorph således föreställningar om att den svenska 
kungamakten har historiska band till det territorium som skildras. 

Vad är det då för territorium som skildras? Eftersom det genom
gående temat är eriksgatan och medeltiden, borde det ju vara den 
medeltida eriksgatans landsdelar som behandlas i resebeskrivningen, 
det vill säga de gamla svea- och götalandskapen. Men resebeskriv
ningen omfattar ju förutom dessa områden även de nyerövrade 
landskapen Bohuslän, Skåne, Halland och Blekinge.37 I en nutida 
historikers ögon framstår Bohuslän och Skånelandskapen tvivelsutan 
som anomalier i den medeltidsfokuserade reseskildringen. 

Men uppfattades det så av 1600-talets historiker? Möjligtvis upp
fattade man Bohuslän så,38 men inte nödvändigtvis Skånelandskapen. 
Här finns viktiga historiografiska aspekter att beakta. Skåne, Halland 
och Blekinge ansågs under den här tiden utgöra gamla svenska lands
delar. De framställdes ofta som återerövrade landskap. Man ansåg att 
Skånelandskapen sedan urminnes tider tillhört Sverige, men att den 
svenska kung Emund den gamle (även kallad Slemme) på ett oriktigt 
sätt avhänt sig Skånelandskapen till Danmark under medeltiden. 
Eftersom transaktionen var orättfärdig var Skånelandskapens tillhörig
het till Danmark bara en parentes i historien; egentligen hade Skåne
landskapen alltid varit svenska.39 

Mot denna bakgrund framstår skildringen av Karl XI:s eriksgata 
som ett medvetet försök att sent omsider korrigera den svenska medel-

37 Av Hadorphs två manuskript är det endast resejournalen som behandlar Bohuslän och 
Skånelandskapen, men det finns all anledning att tro att den topografiska redogörelsen 
också skulle ha gjort det om den färdigställts. 
38 Bohuslän var ett före detta norskt landskap och betraktades också som sådant i 1600-
talets Sverige. Landskapet var inte föremål för återerövringsretorik under denna tid. Först 
några årtionden in på 1700-talet började Bohuslän beskrivas som ett återerövrat land
skap. Gustafsson (2000), s. 100; Eng (2001), s. 200. 
39 Hadorph nämner kung "Amunder Slemme" och denna händelse i KB Ff:5, Top. beskr. 
s. 91. Även Gustafsson (2000), s. 85-87; Nordin (2000), s. 56 ff. 
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tidshistorien. I Hadorphs resebeskrivning knyts Skånelandskapen 

samman med svea- och götalandskapen och skildras utifrån en histo

risk kontext. Med eriksgatan som ledmotiv framställs Skånelandskap

en som en självklar del av de medeltida kungarnas territorium. Att 

Skånelandskapen var en del av det gamla svenska riket, är enligt min 

mening det mest framträdande av alla territoriellt integrativa bud

skap i Hadorphs manuskript. 
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Konsten att umgås med döda 
riksföreståndare 

Hanna Enefalk 

När en historisk gestalt plötsligt dras upp på samhällsscenen beror 

det sällan på att man förutsättningslöst vill finna ny kunskap om det 

förgångna. Tvärtom tenderar det att vara den hänsovnes användbarhet 
i dagsläget som gör honom eller henne till en intressant bekantskap. 

Att umgås med historiska personer är emellertid inte helt lätt. I 

följande fallstudie kommer vi att få följa den relation som under 

åren 1871-1925 existerade mellan Sten Sture den äldre, död 1503, 

och Uppsala universitet - en relation som vållade den senare parten 

åtskilligt huvudbry av såväl ekonomisk som prestigerelaterad art.1 

Sten Stures återuppståndelse 

Universitetet i Uppsala beslöt att återkalla Sten Sture från de döda i 

början av 1870-talet, en tid då det förflutna stod högt i kurs. För 
Sveriges besuttna hägrade en framtid där malmen, järnvägarna och 

industrin skulle få pengarna att strömma in i riket, lycksaligen befri

ade från feodala hämskor. Samtidigt ökade behovet av att politiskt 

och emotionellt gjuta samman befolkningen i det nya samhället. 

Den gemensamma historiens evangelium förkunnades därför allt 

ivrigare, och historiska bemärkelsedagar firades med storslagna offent

liga fester; bröd kanske saknades för många, men skådespel knussla-
des det inte med. 

En av dessa jubelfester firades den tionde oktober 1871 till minne 

av slaget vid Brunkeberg fyra hundra år tidigare, ett slag som för 

1 Denna artikel baseras delvis på Hanna Enefalk, "Sten Sture och studenterna", opublicerad 
C-uppsats vid Historiska institutionen, Uppsala universitet, vt 2002. 
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övrigt gått till hävderna inte minst på grund av segrarens goda sinne 

för propaganda. Den skildring av slaget som 1870-talets historiker 

lutade sig mot - en del av Sturekrönikan - nedtecknades troligen på 

direkt initiativ av titelrollsinnehavaren.2 Herr Sten lät dessutom resa 

den magnifika Sankt Göransstatyn i Storkyrkan i Stockholm till 

minne av sin seger. Den sålunda skapade bilden av en fläckfri 

riddare togs emot med öppna armar av 1800-talets historieivrare. 

Jubileumsdagen firades med extra gusto i Uppsala. Man trodde 

nämligen - på felaktiga grunder, skulle det senare visa sig - att riks

föreståndaren grundat Uppsala universitet. Alltså firade man med 

buller och bång, med fackeltåg, fanor och fosterländska sånger. 

Något som hade kunnat uppfattas som ett smärre problem i 
sammanhanget var att den uppländska allmogen vid den tid det 

begav sig beklagligtvis tog "fel" parti, och alltså inte stormade uppför 

Brunkebergsåsen sjungande Sankt Orjans visa, utan tvärtom satt där 

uppe bakom unionskungens barrikader och med största sannolikhet 

överöste de tappra svenskarna (varav några dessutom var danskar) 

med sten och pilar. Anders Fryxell förklarade dock i en tidnings

krönika att upplänningarna lockades till dansken med löfte om att få 

köpa salt och sedan kvarhölls mot sin vilja. Och "likväl voro de ej 

synnerligen många", menade han.3 

På första sidan i samma tidning avfärdas upplänningarna med ett 

mindre logiskt resonemang: 

Sten Sture tog sin tillflykt till Sveriges allmoge och fann i den den häf-
kraft, som förhjelpte honom till seger öfver både de danska danskarne 
och "hemma-danskarne".4 

Firandet i Uppsala skildrades i lokalpressen som en dundrande succé: 
talare, studenter och inbjudna honoratiores hade hedrat staden på 

bästa sätt. Uppmuntrat av framgången beslutade Uppsala universitet 

att organisera en uppföljare. Redan veckan efter Brunkebergsjubileet 

2 Se Karin Hagnell, Sturekrönikan 1452—1496 (Lund 1941), s. 61 f. 
3 Anders Fryxell, "Om Sten Sture den Äldre och slaget vid Brunkeberg den 10 oktober 
1471i Dagens Nyheter 10/10 1871. 
4 Osignerad artikel, "För fyra hundra år sedan", i Dagens Nyheter 10/10 1871 -
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gick studentkåren ut med ett upprop där man bad om bidrag till en 

Sturestod, som skulle resas vid universitets planerade fyrahundraårs-

jubileum 1877. Uppropet riktades till hela det svenska folket, ty: 

[...] få svenske män hafva så grundade anspråk just på svenska 
allmogens tacksamma hogkomst som denne folklige riksföreståndare, 
som återgaf åt odalmännen deras frihet och inflytande i de allmänna 
rådslagen, åter höjde deras sjelfkänsla och så förberedde sitt folks 
följande utveckling till verldshistorisk storhet.5 

Bland undertecknarna till uppropet fanns två docenter; en i rätts

historia och en i historia. 

Penningvärde och symbolvärde 

Guldets makt är stor. I samma ögonblick som den första riksdalern 

donerades till Sturestoden och började förränta sig skedde miraklet: 

Sten Sture vaknade till liv. Och det skulle visa sig bli mycket svårt 

att bli av med honom igen. 
Under åren som följde utvecklade sig riksföreståndaren till en verk

lig stötesten för studentkåren. Vid sekelskiftet 1900, nära trettio år 

efter initiativet, var ännu ingen ärestod rest, mest på grund av de åter

kommande meningsskiljaktigheterna inom universitetet och student
kåren angående stödens placering och utförande. 

Verkligt alarmerande borde också det faktum ha verkat, att nyare 

historisk forskning fått själva grundbulten i projektet att rosta: Sten 

Sture grundade inte Uppsala universitet. Om någon skulle äras var 

snarare den självsvåldige ärkebiskopen Jakob Ulvsson rätt man. 

I detta sammanhang är det befogat att fråga sig vad det var som 

gjorde att statyresandet inte rann ut i sanden som så många andra pro

jekt. Svaret ligger troligtvis i den delikata blandningen av symbol

värde, lokal prestige och reda pengar. 

Riksföreståndarens status inom det svensknationalistiska tanke

bygget framgår tydligt i retoriken som omgav firandet av slaget vid 

5 C .A. Brolén m.fl., "Till Svenska Folket!" i Upsala-posten 17/10 1871. 
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Brunkeberg. Sten Sture sågs som den svenska allmogens räddare, en 

mäktig ikon för den "urgamla bondefriheten". Han var länken som 

höll samman Engelbrekts frihetskamp med Gustav Vasas - en frihets

kamp som naturligtvis skildrades som en nationell sådan, och som 

underförstått utgjorde grunden för 1870-talets sköna nya värld, liber

alismens skördetid. Fakta som avvek från denna bild sopades utan 

skrupel under mattan. Påfallande är hur 1400-talets Sverige skildra

des i samma termer som den moderna nationalstaten, detta 1800-

talets tankefoster, där folk, språk och territorium sammanföll i ett 

gudagivet helt. 

Sturekulten innefattade även den för romantiken typiska glorifier

ingen av folkets kärna, den rena bondestammen, och vände sig mot 

utländskt förtryck. Stråk av aristokratfördömande förekom även, 

medan kungarnas roll som ledare för svenska folket poängterades.6 

Firandet av Sten Sture var emellertid på intet vis något folkligt 

projekt. Det var universitetet, senare studentkåren, som höll i det 

hela, och det var också personer med anknytning till universitetet som 

kände sig manade att bidra till de insändardebatter som med jämna 

mellanrum blossade upp i lokaltidningarna. 

För akademins lokalpatrioter innebar Sturefirandet 1871 en möj

lighet att knyta samman Uppsalas historia med rikets, att aktivt delta 

i det stora fosterländska projekt som pågick. Äntligen hade man fun

nit en stor nationell hjälte som kunde kopplas specifikt till Uppsala, 
en man som kunde ge glans åt den anrika men av Stockholm över
skuggade lärdomsstaden! Att nesligen släppa den hjälte man så fram
gångsrikt knutit till sig skulle troligen upplevts som ett nederlag. 

De paralleller som många forskare dragit mellan religionens och na

tionalismens uttryck är här högst gångbara: liksom kyrkornas skydds

helgon bekräftar och stärker den separata församlingens delaktighet i 

den övergripande religionen, ökade via Sten Sture staden Uppsalas 
status och delaktighet i nationen. 

För att riksföreståndaren skulle kunna fylla denna regionala funktion 

var det paradoxalt nog av största betydelse att man hävdade motsats-

6 Jämför t.ex. de citat av Geijer respektive Fryxell som publicerades i Dagens Nyheter 

10/10 1871. 
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en, det vill säga att riksföreståndaren och hans monument var nation
ella angelägenheter snarare än lokala. Detta insisterande återkommer 
mycket riktigt varje gång studentkåren förde Sven Sture på tal. 

I enlighet med tanken att Sturestoden var ett uttryck för allmogen, 
inte Uppsalaakademikerna, skickade studentkåren sitt upprop till 
präster, rektorer och regementen runt om i Sverige. Målet var uppen
barligen att via dess förmedlare nå folket. Man försökte däremot inte 
nå företagarna och industrins män, och utnyttjade inte förenings
livets nätverk för att värva potentiella donatorer. Istället kontaktades 
kungahuset med gott resultat: Karl XV:s donation på 1 000 riksdaler 
gjorde honom till den utan konkurrens största enskilda bidragsgiv
aren, och övriga medlemmar av kungafamiljen bidrog med ytterligare 
sammanlagt 600 riksdaler.7 

Det säger sig självt att den sålunda grundade Sturefonden inte 
fick användas till annat än det avsedda syftet. Man hade investerat 
pengar i Sten Sture den äldre, och så länge man inte gjorde av med 
slantarna svävade riksföreståndarens ande envist kvar över student
kårens huvuden. 

Riksföreståndaren som förkämpe för svenska folkets samling 

Strax efter sekelskiftet 1900 hamnade Sten Sture åter i hetluften. 
Konstnären Carl Milles, som då var en i Sverige tämligen okänd ung 
man, hade utformat ett förslag till Sturemonument som student
kåren inte kunde motstå. Förslaget var djärvt, det var modernt, och 
det var enormt. På toppen av en pyramidartad sockel med de tänkta 
basmåtten tio gånger tio meter fylkades en skara bönder vars ansikten 
och klädsel bara antyddes. Ur deras mitt höjde sig riksföreståndarens 
gestalt, sittande på en oskön häst med ondsint framsträckt huvud.8 

Sturefonden täckte inte på något vis de kostnader som uppför
andet av kolossen skulle föra med sig, och än värre, konstverket var i 

7 Sturekommitténs räkenskapsbok 1871-1877, Uppsala Studentkårs Sten Sture-hand-
lingar, U 1775 b:5. Uppsala universitetsbibliotek. 
8 Se foto i exempelvis Erik Näslund, Carl Milles — en biografi (Höganäs 1991), s. 96. 
Originalskissen i gips är enligt Näslund förstörd. 
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och med sin storlek och avvikande utformning nästan omöjligt att 
placera i dåtidens småskaliga stadsbebyggelse. De nationella känslor
na bland Uppsalas studenter hade emellertid piskats upp till något 
som bara kan beskrivas som storhetsvansinne. Med stöd från några 
av tidens stora kulturpersonligheter - bland andra Verner von Heid-
enstam och skribenten Tor Hedberg - tvingade man fram beslutet 
att trots alla invändningar resa Milles monument.9 Ekonomiskt 
stöddes projektet främst av tidens nya adel - de rika grosshandlarna 
och andra företagare.10 

Det minne man firade var dock inte detsamma som 1871. Kulten 
av den i ensam glans strålande ljusgestalten, den genomförträfflige 
riddaren, hade skjutits i bakgrunden - kanske på grund av källkritik
ens framsteg, kanske på grund av de krav på ökad politisk delaktig
het som nu restes av folkflertalet. Sten Sture fick en helt ny symbolisk 
funktion. Den tidigare glorifieringen av allmogen genomgick en 
snabb metamorfos och omvandlades till hyllningen av det svenska 
folket, en fin men betydelsefull skillnad, och riksföreståndaren blev 
nu en galjonsfigur för svensk samling bortom de politiska striderna. 
Den nya rollen uttrycks mycket tydligt i det upprop som gjordes för 
att finansiera kolossen: 

Af den från början tillämnade Sten-Sturestoden har skapats ett stort 
fosterländskt monument, som på ett mäktigt och gripande sätt tolkar 
Sture-minnets djupaste innebörd, ett monument öfver det svenska 
folket och dess kamp för frihet och samling.11 

Notera att man åter starkt betonade Sten Stures nationella aspekt, som 
vore man rädd att projektet skulle uppfattas som Uppsala stads ensak! 

För dagens betraktare framstår slaget vid Brunkeberg som en illa 
vald symbol för folkets enhet: striden delade ju såväl danskar som 
svenskar i två läger. Att dessutom fira en unionsupplösare samtidigt 

9 Jean Häggman, Uppsala Studentkårs Sten Sture-fråga 1871—1924 (Uppsala 1924), s. 25-32. 
10 Rapport från Sturekommittén till kårdirektionen 9/5 1904, Uppsala Studentkårs Sten 
Sture-handlingar, U 1775 b:8. Uppsala universitetsbibliotek. 
11 Upprop från januari 1904, Uppsala Studentkårs Sten Sture-handlingar, U 1775 b:8. 
Uppsala universitetsbibliotek. 
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som majoriteten av det svenska etablissemanget satte sig emot Norges 
pågående utbrytning ur den norsk-svenska unionen tycks även det 
tämligen irrationellt. 

Det tidiga 1900-talets tolkning av Sten Sture hade emellertid lika 
lite med senmedeltidens verklighet att göra som 1871 års version 
hade, och liksom Sten Sture av år 1871 skulle även 1902 års man bli 
hopplöst föråldrad innan monumentet stod på plats. Att avbryta 
projektet kom dock aldrig på tal. Penningdonationerna och univer
sitetets prestige hindrade varje tanke i den riktningen. 

En urholkad symbol 

Försöken att med storslagen retorik och sedelärande exempel ur det 
förgångna svetsa samman samhällsklasserna rönte föga framgång. 

Medan studentkåren brottades med finansieringen och placeringen 
av Milles slagskepp till staty inträffade flera av de mest dramatiska 
skeendena i svensk historia: storstrejken, bondetåget, första världs
kriget och - viktigast av allt - rösträttsreformerna. När studentkåren 
till slut fick monumentet på plats år 1925 såg både konstverket och 
det omgivande samhället helt annorlunda ut än de gjort tjugo år tidig
are. Medan Sverige blivit en demokrati hade Milles utvecklat Sture-
stoden i motsatt riktning och under inflytande av nietzscheanska 
idéer om konstverket ovan massan höjt sockeln till imponerande 
sjutton meters höjd, vilket gjorde skulpturgruppen nästan omöjlig 
att se från nära håll — endast underläppen på Stens häst stack ut över 
fundamentets överkant.12 Figurerna kring riddaren var heller inte 
längre anonyma representanter för folket utan hade fått ansikten. 
Som modell hade bland annat monumentets störste donator, en 
grosshandlare från Göteborg, stått.13 

Trots den lokalpatriotiska yra som arbetades upp vid invigningen 
är det uppenbart att talare och tidningsskribenter hade vissa besvär 
med att fylla Sturegestalten med mening. I mycket föll man tillbaka 
på sekelskiftets eller rent av 1870-talets retorik. Tidningen Upsala 

12 Näslund (1991), s. 170-174. 
13 Häggman (1924), s. 55. 
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refererade dagen efter invigningen det stockkonservativa tal som hållits 
av universitetets rektor, i vilket han uppmanade studenterna och hela 
svenska folket att låta sig besjälas av samma känslor som rått 1871: 

Tyvärr finnas vad beträffar Sveriges folk i dess helhet sådana förete
elser, som icke ingiva förhoppningar härom, men låtom oss ändå tro 
på en lyckosam framtid för vårt kära Sverige. 

Den gamle hade vid dessa ord höjt sin stämma, men den vibrerade 
av djup rörelse. Sorlet hade tystnat, det blev några ögonblick av oför
gätlig stämning, och när talet förklingat, bröt lös en ovationstorm, 
som aldrig tycktes vilja sluta.14 

Försöken att ge Sturemonumentet en mer tidsenlig betydelse landade 
oftast i en vagt definierad historieromantik. I dikter och anföranden 
talades i luddiga termer om bandet mellan dåtid och nutid, om vikt
en av att tacksamt minnas fädrens hjältedåd och om förhoppningen 
om en fredlig framtid. Monumentets utseende, aggressivt och bepans
rat som en stridsvagn, för däremot tankarna till stämningarna före 
första världskriget. Mellan Sten Sture och 1920-talet låg en dubbel 
klyfta: århundradena som gått sedan medeltiden och dessutom första 
världskrigets blott alltför aktuella realitet. Försöken att överbrygga 
avgrunderna exemplifieras av det tal studentkårens ordförande höll 
vid monumentet: 

Tiderna hava förändrats. De, som voro gamle herr Stens arvfiender, 
äro nu våra bästa grannar, och ingen kan tänka sig möjligheten av 
ofred mellan oss och dem. Folkens öden skola gå vidare i banor, 
som äro oss okända, men för oöverskådliga tider skall detta monu
ment med sin stolta, kärva form förkunna för varje åskådare: Så 
värnar Sveriges folk sin frihet.15 

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

14 Osignerad artikel: "Ett tal av festens nestor", i Upsala 14/2 1925. 
15 Osignerad artikel i Upsala 14/2 1925. 
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ade från folkdjupet. Vid invigningen visade sig detta framhärdande 

för vad det i själva verket var: prat. Vanligt folk hölls på avstånd av 

avspärrningar vaktade av militär och polis. Platsen kring stöden var 

reserverad för studenterna, kungafamiljen och inbjudna honora-

tiores. Till den efterföljande festen fick endast akademiska med

borgare lösa biljett.16 

Sturemonumentet blev alltså aldrig något nationalmonument utan 

förblev, trots donationer från andra landsändar, en utpräglat lokal 

angelägenhet. Även som överbryggare av klassklyftor torde stöden haft 

minimal effekt. Den balladparodi som tidningen Social-Demokraten 

publicerade med anledning av invigningen kan tjäna som exempel: 

Herr Sten den tappre Sture 
blev avtäckt med pomp i går. 
Men om honom vingar bure -
månntro han nu stod där han står? 
Se, folket stirrar mot höjden -
vad tycks dig om ögonfröjden, 
du uppländske danneman? 
Förlösande ord du finner: 
'Till S t u r e n vår blick ej hinner, 
men S t e n ha vi fått, minsann.'17 

Man kan med fog säga att Sten Sture inte är ett historiskt monument, 

utan ett historiografiskt. Trots att bronsgubben högt där uppe ska 

föreställa Sten Sture och trots att sockelns text är tagen ur Sture
krönikan, är det knappast slaget vid Brunkeberg 1471 vi fått ett 

minnesmärke över. Det är snarare ett monument över det akademiska 

Uppsalas felslagna ambition att glorifiera sig självt genom att expropri

era en historisk gestalt vi ser. 

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

53 





Den lokalpatriotiska nationalismen 

Identitetsskapande i uppländska bruk av 
historien 

Samuel Edquist 

Mycket tyder på att det allmänna intresset för historia i Sverige 
sedan lång tid mera ägnats åt det lokala och personliga än åt na
tionen Sverige som helhet. Hembygdsrörelsen, släktforskningen, den 
amatörhistoriska forskningen och gräv där du står-rörelsen är några 
av exemplen på denna tendens: historien om den egna familjen, 
bygden, arbetsplatsen eller organisationen tycks intressera och beröra 
fler än den nationella historien.1 

Det finns dock ingen generell motsättning mellan lokalhistoria 
och nationell historia. Tvärtom kan man säga att den nationella iden
titeten göds av de regionala och lokala identiteterna. Det räcker att 
peka på den stora roll som landskapen haft i formandet av den svenska 
nationella självbilden.2 

I den här artikeln tänker jag ge några exempel på samspelet mellan 
lokala, regionala och nationella identiteter i populärhistoriska skild
ringar av Uppsala och Uppland under ungefär det senaste halvseklet. 
Inte minst äger det rum i beskrivningen av dessa platsers roll i det 
svenska rikets uppkomst, det vill säga den viktiga inledningen i den 
mytiska berättelsen om nationen. Men först några allmänna iakttag
elser om uppländsk historieskrivning. 

1 Detta har tidigare uppmärksammats t.ex. i Stefan Bohman, "Historia som kulturfeno
men", i Anders Gustavsson (red.), Tiden och historien i 1990-talets kulturforskning. Föredrag 
vid en nordisk forskarkurs i Uppsala (Uppsala 1994). 
2 Se t.ex. Kerstin Arcadius, Museum på svenska. Länsmuseerna och kulturhistorien (Stock
holm 1997), s. 32-38. 
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Historieskrivning om Uppsala 

Om Uppsala har en enorm mängd litteratur skrivits, och det följande 
kan bara vara en grov generalisering. Man kan dock urskilja en klass
isk, dominerande bild av Uppsala och dess historia. Denna utmärks 
av ett fokus på universitet, kyrka och slott, och är gärna inriktad på 

gamla byggnader och liknande. Uppsala är här lärdomsstaden, "den 
eviga ungdomens stad", där Valborgsmässofirandet den 30 april är 
årets absoluta höjdpunkt. Rent geografiskt lämnar dessa skildringar 
sällan den gamla stadskärnan, i alla fall inte i beskrivningar av 1900-
talets snabbt växande Uppsala. Ofta drömmer den sig bakåt till student
romantikens 1800-tal, när det gick glatt till på krogar som Flustret, 
Rullan och Gillet, och citat ur Gunnar Wennerbergs Gluntarne får 
gärna pryda skildringen i stora doser. 

Denna bild av det nuvarande och förflutna Uppsala är mestadels 
formad av författare med akademisk bakgrund. Under senare tid har 
konsthistorikern Teddy Brunius varit dess huvudsakliga exponent; 

från 1950- till 1990-talen har han skrivit åtskilliga populärt hållna 
Uppsalaskildringar med lätt humoristisk och anekdotisk stil.3 

Det lärda Uppsalas dominans i historieskrivningen har fungerat 
som en sporre för de många som velat framhäva att Uppsala är något 
mycket mer än universitet, kyrka och slott. Särskilt under senare 
decennier har det skrivits en hel del historia som framför allt behand
lar handelns, industrins, borgerlighetens och arbetarnas Uppsala. 
Bland samtida amatörhistoriker kan nämnas Gunilla Lindbergs 
talrika verk om efterkrigstidens Uppsala, Olof Richard Sjöholms böc
ker om företrädesvis Uppsalas företagshistoria och Allan Anderssons 
kartläggningar av livet kring Uppsalas kaféer, konditorier, mjölk
affärer och dansbanor runt 1900-talets mitt. 

Den ofta omtalade skiljelinjen mellan Uppsalas två halvor, öster 
respektive väster om Fyrisån, är alltså tydlig även i historieskriv-

3 Bl.a. Ett bildverk om Uppsala (Malmö 1954), Sju vandringar i Uppsala (Uppsala 1961), 
Uppsala — mer än 700 år (Stockholm 1986) och Strövtåg bland gamla gårdar och nya hus i 
Uppsala (Hudiksvall 1992). Till samma genre hör Germund Michaneks Studenter och 
hetärer. Kulturhistoriska bilder från gamla tiders Uppsala (Stockholm 1971) och Karl G. 
& Lilian Fredrikssons Sällsamheter i Uppsala (Stockholm 1993). 
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ningen. Den har producerat många giftiga formuleringar. Typiskt är 
att en jubileumsbok till stadsfullmäktiges 100-årsjubileum 1963 kalla
des Det glömda Uppsala, med vilket avsågs det borgerliga Uppsala, 
och författaren beklagade den akademiskt färgade Uppsalabilden i 
Gunnar Wennerbergs fotspår.4 

Lika polemisk var vänstern och arbetarrörelsen när de på 1970-talet 
i mer organiserad form började utmana den traditionella Uppsala
bilden i historien. Lokalavdelningen av Arkivet för folkets historia 
anordnade exempelvis en utställning om "Det andra Uppsala", där 
stadens arbetar- och industrihistoria förevisades på bibliotek och 
museer. Studiecirklar drogs också igång där personer från arbetar
klassen fick berätta om sin uppväxt i staden. På 1990-talet har denna 
verksamhet lett till bok- och folkbildningsprojekt som Arbetarstaden 
Uppsala, och samtidigt har det bildats industrihistoriska föreningar.5 

De flesta ovanstående verk är antingen essäistiska eller inriktade 
på utvalda delar av Uppsalas historia. Det senare gäller också den av 
staden och kommunen utgivna Uppsala stads historia, vars från 1953 
och framåt utgivna 23 volymer huvudsakligen författats av akadem
iker. Upplandsmuseet och hembygdsförbundet har dock gett ut en 
mer populärhistorisk framställning som täcker hela Uppsalas historia 
i kronologisk ordning. Den är skriven av Helena Harnesk och Ulla 
Oscarsson och gavs ut första gången 1977.6 

Harnesks och Oscarssons bok är ganska traditionellt hållen. I likhet 
med den "klassiska" Uppsalaskildringen innehåller den en rad anek
doter - populär är till exempel den om hur den åldrade Olof Rudbeck 
stod på Gustavianums tak och dirigerade eldsläckningen under den 
stora branden 1702.7 Liksom i annan historik skapas också en gemen-

4 Herbert Lundh, Det glömda Uppsala. Människor och händelser kring en kommunalreform 
för hundra ar sedan (Uppsala 1963). 
5 Man kan även nämna Den gömda staden — klassamhället Uppsala (Uppsala 1979), fören
ingar om Nymans verkstäder, ABF-studiecirklar om industrihistorien m.m. 
^ Helena Harnesk & Ulla Oscarsson, Uppsala från liten medeltidsstad till år 1900 (Uppsala 
1977); desamma, Uppsala fån liten medeltidsstad till Sveriges färde stad (Uppsala 1995); 
Helena Harnesk & Håkan Bergström, Uppsala. Studieplan (Uppsala 1985). 
7 Harnesk & Oscarsson (1995), s. 67; Helena Harnesk, I händelsernas centrum. Uppsala 
under tusen år (Uppsala 2003), s. 44; Exploring Uppsala (Uppsala 1998), s. 41. 
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sam ödeshistoria, till exempel genom den såsom katastrof skildrade 

stadssaneringen under efterkrigstidens Uppsala. 

Om det ovanstående stärker den lokala identiteten genom att skapa 

gemensamma berättelser och band till det förflutna, så länkas också 

det hela samman med den svenska nationella historien. Uppsala

historiken är, åtminstone i sin klassiska form, också en svensk histo

ria. Man jämför ständigt med övriga Sverige: Uppsala blir den fjärde 

största staden, den har de och de egenskaperna jämfört med övriga 

landet och så vidare. "Stora" gestalter i svensk historia ägnas också 

stort utrymme, som Linné eller de svenska kungarna, som har över

naturliga krafter: Gustav Vasa, Erik XIV och Karl IX "bygger" och 

"iordningställer" Uppsala gård och slottet. Denna tendens är än tyd

ligare i Harnesks Uppsalahistoria för barn som kom ut 2003; där får 

man läsa om kampen mellan "danskar" och "svenskar" på 1100-talet 

varvid de elaka förstnämnda högg huvudet av Erik den helige. Efter 

att Gustav Vasa lyckats "befria Sverige från danskarna" byggde han 

slottet i Uppsala, och efter det "har aldrig någon fiende angripit 

Uppsala".8 

I den traditionella essähistoriken, men också i Harnesks och 

Oscarssons Uppsalahistoria, utelämnas den lokalpolitiska utvecklingen 

i staden nästan helt. Kapitalism och fattigdom kan förvisso beskrivas 

i mörka färger - men bara för tiden fram till 1900-talets början. 

Därigenom frammanas en bild av Uppsalas historia som är präglad 
av kontinuitet och avsaknad av mer djupgående konflikter. 

Vad är Uppland? 

Om Uppsala skrivs det inte oväntat också i den litteratur som behand

lar landskapet Uppland och dess historia. För dess del finns till att 

börja med ett antal populärt hållna landskapsbeskrivningar, som 

oftast till stor del handlar om historien. De har getts ut i olika regi, 

såsom turistföreningen, hembygdsrörelsen, Brevskolan och järnvägs-

8 Harnesk & Oscarsson (1995), s. 34-36, 46; Harnesk (2003), s. 12, 27. 
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styrelsen. För alla de nämnda verken gäller att de ingår i riksomfatt
ande serier.9 

På ett mer lokalt plan har länsmuseet, hembygdsrörelsen och stu
dieförbunden producerat en hel del historieskrivning om Uppland. 
En central plats intas av årsboken Uppland, som sedan 1940 getts ut 
av Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund. Den sist
nämnda har haft nära band med Upplandsmuseet och andra folkbild
ningsorganisationer. Länsmuseet självt har gett ut historiskt material, 
exempelvis Sagan om Uppland (1990) i anslutning till en utbild
ningsradioserie om Upplands historia. En korsbefruktning mellan 
hembygdsrörelse, studieförbund och länsmuseum skedde också 1993 
under den stora utställningen Den svenska historien, då man i Uppsala 
län kallade sin regionala version för "Kärnhuset i riksäpplet", och då 
årsboken Uppland gavs ut med samma namn. 

Denna historieskrivning om landskapet handlar ofta om att skapa 
en uppländsk identitet, i sin tur en del av den större svenska. Man 
talar om "det uppländska folket",10 och Uppland som begrepp proji
ceras långt tillbaka i tiden, gärna till istiden där många landskaps
skildringar tar sin början. Samtidigt hävdas ofta att det är Sveriges 
"yngsta landskap" — paradoxalt nog också i museiutställningen 
Uppland under 2 miljarder år (1979), där det slogs fast att sist av alla 
landskap "steg Uppland ur havet".11 

Uppland beskrivs gärna som ett splittrat landskap, en korsväg av 
olika inflytelser. Därför brukar det gärna beskrivas del för del; Ros
lagen för sig, vallonernas Norduppland för sig och så vidare. Det 
hindrar ändå inte sökandet efter något äkta "uppländskt". Detta kan 
ske genom att man först problematiserar landskapsidentiteten, er
känner att det "uppländska" är vagt i konturen, men sedan i alla fall 

9 Teddy Brunius m.fl., Uppland (Malmö 1964); Alf Nordström, Uppland (Stockholm 
1983); För skolundervisningssyfte finns Hans Alenius, Uppland (Stockholm 1991). Brev
skolan har gett ut två landskapsverk: Ulf Bergkvist & Ulf G. Eriksson, Uppland (Stock
holm 1987) och antologin Uppland (Stockholm 1995). 
10 Sagan om Uppland (Uppsala 1990), citat s. 24. 
11 Uppland under 2 miljarder är (Uppsala 1979), s. 63; se även Bergkvist & Eriksson 
(1987), s. 5; Nordström (1983), s. 9; Uppland (1995), s. 7. 
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beskriver exempelvis "uppländsk mat" i en hel bok och uppmanar 

deltagarna i studiecirklar att hitta på en uppländsk landskapsrätt.12 

Att det negativa vänds till något positivt är också tydligt i fråga om 

naturen. Uppland karaktäriseras ofta som ett föga naturskönt område, 

särskilt landskapets centrum kring Uppsala. Det karga, tjuriga och 

envisa Uppland brukar det heta - men inte sällan sägs det borga för 

en djupare och intimare känsla med Uppland, eftersom man måste 

anstränga sig.13 

Det finns dock saker som mer entydigt framhävs som typiskt upp

ländska och värdefulla. Det gäller särskilt nyckelharpan, vilken ofta 

presenteras som ett typiskt uppländskt - och svenskt - instrument. 

Under just den parollen engagerade sig Studieförbundet Vuxenskolan 

genom åtskilliga lokala satsningar på nyckelharpan under 1970-talets 

folkmusikvåg.14 

Men är det något som riktigt direkt och tydligt binder samman 

lokalpatriotism i Uppsala och Uppland med en svensk historisk iden

titet, så är det beskrivningen av Sveriges äldre historia. 

Kärnhuset i riksäpplet 

På många håll i Sverige finns uppfattningen att beskrivningen av 

Sveriges historia länge och i allt för stor utsträckning varit centrerad 

till Mälarlandskapen, och framför allt Uppland. Det gäller inte minst 
den omsusade Västgötaskolan, som inte gärna försummar att klaga 

över att olika historieskrivare förlagt det svenska rikets ursprung till 

Uppland.15 

12 Håkan Liby & Gunilla Leander, Uppländsk undfägnad. Matkultur och recept. Tradition 

och anpassning (Uppsala 1994), spec. s. 7 f.; desamma, Uppländsk undfägnad. Matkultur 

och recept. Studiehandledning (Uppsala 1994). 
13 Nordström (1983), s. 6 f.; se även Sigurd Erixon i Uppland i Nordiska Museet och Upp
landsmuseet i Uppsala (Stockholm 1926), s. 11. 
14 Verksamhetsberättelser, Studieförbundet Vuxenskolans i Uppsala län arkiv, vol. B1:1, 
Folkrörelsearkivet för Uppsala län, Uppsala. 
15 Se t.ex. Dag Stålsjö, Svearikets vagga - en historia i gungning (Skövde 1983), baserad 
påTV-serien med samma namn som sändes 1981—1982. 
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Det kan heller inte förnekas att den dominerande historieskriv

ningen ända fram till ganska nyligen dominerades av denna stånd

punkt. Enligt denna berättelse stod Svearikets vagga i Uppsalatrakten 

— Ynglingaättens kungar valdes på Mora sten och regerade i Gamla 
Uppsala, där de vart nionde år ledde en nationell blotfest. Och succes

sivt erövrade sveakungarna övriga delar av det nuvarande Sverige 

under loppet av den yngre järnåldern. 

Denna bild av Sveriges historia är gammal. Redan 1200-talets 

Snorre Sturlasson förknippade Uppsala med ett ärorikt förflutet som 

svearikets kärnpunkt, där Ynglingaättens kungar skulle ha regerat. 

Under senmedeltiden blev Adam av Bremens hörsägenbaserade 
skildring av hednatemplet Ubsola bekant i Sverige, och inlemmades i 
bilden av Uppsala som ett urgammalt nationellt religiöst centrum, 

med kontinuitet mellan hedendom och kristendom. Det gamla hed
niska templet förlade historieskrivarna först till staden Uppsala, men 
från 1600-talet till Gamla Uppsala, och spekulationerna om dess utse
ende har avlöst varandra. Hur var det egentligen med den gyllene 

kedja som Adam berättade om - var det en synvilla eller fanns den 

på riktigt? Under 1800-talets nationalromantik stegrades vurmen 

kring Gamla Uppsala ytterligare, när ståndspersoner och studenter 

reste dit för att dricka mjöd ur "äkta" vikingahorn.16 

Den nationalistiska historieskrivningen om Gamla Uppsala kulmi
nerade under 1900-talets första hälft. Mycket hade det att göra med 

rastänkandets högkonjunktur, varigenom forntidens germaner stod 

högt i kurs. Och inte minst förstärktes det av vetenskapen, särskilt av 

arkeologer som Birger Nerman och Sune Lindqvist. Historikerna 
hade då redan börjat lämna frågorna om rikets uppkomst därhän, 

vilket gav arkeologerna fritt spelrum på fältet. Nerman och sedan 

Lindqvist antog genom rätt halsbrytande kombinationer av arkeo

logiska och litterära källor att det var Ynglingakungarna Aun, Egil 

och Adils som låg begravda i Uppsala högar. 

Kurt Johannesson, "Adam och hednatemplet i Uppsala", i Adam av Bremen. Historien 
om Hamburgstiftet och dess biskopar (Stockholm 1984); Wladyslaw Duczko, "Uppsala
högarna som symboler och arkeologiska källor", i dens. (red.), Arkeologi och miljögeologi i 
Gamla Uppsala. Studier och rapporter, vol. II (Uppsala 1996). 

61 



Lindqvist, professor i Uppsala 1927-1952, menade dessutom att 
det var på Tingshögen i Gamla Uppsala som Torgny lagman näpste 
Olof Skötkonung. Det var också han som på 1920-talet döpte slätten 
närmast söder om högarna till Tingsslätten - ett namn som ännu 
används officiellt. Mest ryktbar blev kanske Lindqvist genom sin 
tolkning av de stolphål han fann under kyrkan i Gamla Uppsala -
de borde vara från hednatemplet!17 

Birger Nerman gick ännu längre. Han godtog det mesta av inne
hållet i Snorres Ynglingasaga och andra nordiska sagor som historiska 
källor, inte bara de element som stämde överens med Beowulf. Med 
hjälp av detta och egna arkeologiska undersökningar konstruerade 
Nerman en komplett svensk regentlängd från 400-talet och framåt, 
antog att det svenska riket slutligt enats på 700-talet, liksom att 
"svenskarna" grundade ett "Östersjövälde" på 600-talet. Han gick till 
och med så långt att han sträckte det svenska rikets historia ända bak 
till bronsåldern, genom att gissa att kungen i Hågahögen strax utan
för Uppsala härskade över ett svearike. 

Nerman var extrem och hans sätt att resonera har ofta häcklats, men 
det bör poängteras att det inte var så många andra än han som skrev 
om dessa ämnen för en bredare publik. En stor del av Nerman pro
duktion skedde i populärhistorisk form, exempelvis medverkade han 
i praktvolymer av typen Sveriges konungar och drottningar genom tider
na (1952), där han presterade mer än 70 sidor om kungarna före Erik 
segersäll. Han har därmed präglat mångas bild av svensk forntid.18 

Kring 1900-talets mitt sinade även arkeologernas intresse för frågan 
om rikets vagga, vilket skapade ett slags vakuum där dessa national
istiska ståndpunkter tenderade att vidaretraderas, om än på ett mer 

17 Sune Lindqvist, Gamla Uppsala. Fornminnen (Stockholm 1929). Om den nationalistiska 
arkeologin, se Henrik Janson, Till frågan om Svearikets vagga (Vara 1999); Fredrik Svan
berg, Decolonizing the Viking Age, vol. 1 (Stockholm 2003); Stig Welinder, Min svenska 
arkeologihistoria. Ett ekonomiskt och socialt perspektiv på 1900-talet (Lund 2003), s. 62 f. 
18 Andra populärhistoriska verk är Sveriges rikes uppkomst (Stockholm 1941), Sveriges 
första storhetstid (Stockholm 1942) och Gamla Upsala — svearikets hjärtpunkt (Stockholm 
1943). Nermans tes om det svenska rikets grundande på 700-talet förekom ännu på 1970-
talet i böcker om Sveriges statsskick för folkbildningsändamål: Nils Andersson, Svensk 
samhällslära (Stockholm 1972, 3:e uppl.), s. 10. 
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subtilt plan. Man fortsatte att se rikets uppkomst som en process där 

staten långsamt växte fram organiskt med Mälarlandskapen som 

naturligt centrum.19 Därför blir det särskilt intressant att fråga sig i 

vilken grad dessa föreställningar om Uppland som svearikets vagga, 

hednatemplet och Ynglingaätten levde vidare i populärhistoriska sam
manhang. Vilket öde har de rönt i historieskrivningen om Uppland 

och Uppsala? 

Den uppländska svenska vaggan? 

Att Uppland skulle ha varit det svenska rikets vagga är något som 
gärna återberättas i de populärhistoriska verken om landskapet. Det 

kanske inte alltid får så stort utrymme, men det sägs ändå. På så sätt 

hävdades 1948 att Uppsala högar symboliserade "svearnas begynn

ande maktställning i Uppland och de nationella känslornas uppvak
nande". I ett folioverk från 1964 fastslogs att Uppland var landets 
religiösa och politiska centrum på 1000-talet, och högarna "mäktiga 

vittnen från Svearikets tillblivelsetid". I ett tredje verk från 1983 

förläggs svearnas "kärnområde" till "våra trakter" (Uppland) under 

Tacitus tid, och senare for "upplänningar" på vikingatåg. Och i ett 

skolmaterial från 1990-talet hävdas att Aun, Egil och Adils "trolig

en" ligger i Uppsala högar liksom att platsen var centrum i Sveariket. 

Det hedniska templet fanns dock, med människooffer: "Det måste 

ha varit en otäck syn."20 

Just uppgiften om Aun, Egil och Adils återkommer i åtskilliga 

andra populära verk ända in på 2000-talet, exempelvis i turistiska verk 

från Gamla Uppsala församling. I den 48-sidiga och vackert illustrer
ade broschyr som Gamla Uppsala kyrkoråd gav ut 2002, drivs utan 

ironi och med explicit udd mot Västgötaskolan tesen att orten är 

"svearikets vagga". I liknande verk från tidigare decennier kunde 

19 Janson (1999); Svanberg (2003). 
20 Mårten Sjöbeck, Uppland. En landskaplig orientering. På uppdrag av Kungl. Järnvägs
styrelsen (Stockholm 1948), bildtext på försättsblad; Uppland (1964), s. 32; Nordström 
(1983), s. 37, 48; Alenius (1991), s. 16. Se även reklam för Svensk Handel i Uppland i 
Relation. Om människorna bakom det som händer i Uppland nr 5 (2003). 
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även Gamla Uppsala kyrka göras till något nationellt - dess byggnads

stil var "övervägande nordiskt sträv och robust" - liksom man hävd

ade att den svenska demokratin föddes på Tingshögen där Torgny 

lagman en gång stått.21 

När denna text skrivs (2003) slår Gamla Uppsala församlings 

webbplats fast att detta är det ursprungliga Uppsala, som var "Svea

rikets kungasäte och religiösa hjärtpunkt". Men hednatemplet revs 

och en kyrka byggdes i stället när svearna kristnades.22 På samma sajt 

beskrivs den nya pilgrimsleden Eriksleden, och även där sägs att 

Gamla Uppsala var "den plats där Sverige föddes, svearnas kungssäte 

och förnämsta kultplats". Pilgrimsleden från Uppsala domkyrka till 

Gamla Uppsala är intressant i sig. Den sägs följa den väg som Erik 

den heliges reliker bars i procession varje år under medeltiden (relik

erna följde med när domkyrkan flyttade från platsen vid högarna till 

nuvarande läge). Detta är en del i en större trend på senare år, där 

katolska och New Age-inspirerade inslag, med betoning på inre resor 

och upplevelser, blivit populära i nordiska kyrkor.23 

Lokalt i Uppland tjänar forntidshistorien ännu identitetsskapande 

syften. I norduppländska Vendel är ynglingakungen Ottar Vendel-

kråka på många sätt närvarande i samtiden. Hembygdsföreningens 

årsskrift heter Vendelkråkan. Idrottsplatsen heter Ottarsborg och 

Idrottsklubben Rex anordnar där fotbollsturneringen Kung Ottars 

Minne och terrängloppet Ottarsloppet. Vid den sistnämnda blir de 

21 Sten L. Carlsson & Allan Svantesson, Gamla Upsala. Fornminnena och kyrkan. Till 
turistens tjänst (Uppsala 1963), s. 10 f., 20 (citat); Tore Littmarck, Gamla Uppsala. Forn-
minnesområdet. Kyrkan. Valsgärde. Sockenmuséet. Disagården (Uppsala 1985), s. 3; Tore 
Littmarck, Gamla Uppsala. Från forntid till nutid (Uppsala 2002), citat s. 3. Se även Sven 
Ruthberg, Vårt Uppsala (Uppsala 1976), s. 1-5; Christer Åsberg i Exploring Uppsala (Upp
sala 1998), s. 28. 
22 www.svenskakyrkan.se/pastorat/gamlauppsala/verksamhet/turist/historik.htm. Känd 
restaurang skriver liknande: www.odinsborg.com/show content.asp?what=start&id= 110. 
De här notade webbadresserna är alla kontrollerade 17 augusti 2003. 
23 www.svenskakyrkan.se/gamlauppsala/verksamhet/turist/pilgrim.htm; Arne Bugge 
Amundsen, "Naturvandring eller indre reise? Möderne norske pilegrimer i ideologisk 
dobbeltlys", i Anne Eriksen, Jan Garnert & Torunn Selberg (red.), Historien in på livet. 
Diskussioner om kulturarv och minnespolitik (Lund 2002). 
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unga roade av maskoten Ottar Vendelgroda - vilket visar att förhåll
ningssättet till historien inte alltid är alldeles gravallvarligt.24 

Under senare decennier finns det en ökad medvetenhet om de 
historiografiska aspekterna kring dessa frågor. Ibland är detta perspek
tiv renodlat i de historiska verken, som Brevskolans landskapsbok 
Uppland (1995), där skildringen av Gamla Uppsala, Mora sten(ar) 
och hednatemplet är rent mytdekonstruerande.25 

Vanligare är dock en glidning mellan ett reflexivt förhållningssätt 
och ett mer traditionellt essentialistiskt. Ett exempel är den ovan 
nämnda broschyren från Gamla Uppsala kyrkoråd, där "historien om 
historien" kring platsen ägnas stort utrymme samtidigt som en 
bestämd nationalistiskt färgad historieskrivning ändå förmedlas. Ett 
annat är boken Högre! sa sveakungen, en "saga om Gamla Uppsala" 
som 2003 gavs ut i serien Riksantikvarieämbetets barn- och ung
domsböcker. I inledningen slås det fast att vi vet mycket lite om 
Gamla Uppsalas historia och att det finns en mängd sagor och myter 
om platsen — men i denna bok skulle de betraktas som sanna. Boken 
är sedan en underhållande och rikligt illustrerad berättelse om Yng
lingaätten, hednatemplet och Blot-Sven, ända fram till påvens mässa 
i Gamla Uppsala 1989, då det sägs ha kommit nästan lika många på 
besök som när sveakungen en gång kallade till blot.26 

Man kan alltså urskilja ett utökat intresse för själva berättelserna 
och myterna; de står i centrum för att de är fascinerande och spän
nande — sanningskravet har börjat falla bort, eller tas lite mer med en 
klackspark. Men det hela vacklar en aning. 

Hur man flyttar ett hednatempel 

Ett bra exempel på denna glidning mellan reflexivitet och mytrepro
duktion är behandlandet av det ryktbara hednatemplet i Uppsala. 

24 Upsala Nya Tidning 4/8 2003; IK Rex webbsida: www.vendel.com/ikrex/. 

Carin Blomkvist & Nils Blomkvist, "En uppländsk historia", i Uppland (1995). Se även 
Fredriksson & Fredriksson (1993), s. 29-41; Karl G. & Lilian Fredriksson, Där själva 
kajorna tala latin. Litterära strövtåg i Uppsala (Stockholm 1995), s. 13—31. 

Littmarck (1985), s. 32-37; Sonja Hulth, Högre!sa sveakungen. Sagan om Gamla Upp
sala (Stockholm 2003). 
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Huvudintrycket av den populärhistoriska litteraturen är att det be
handlas som en historisk realitet såsom ett nationellt, religiöst centrum 
i sveariket.27 

Den gamla tesen om ett hednatempel i Gamla Uppsala kan för 
många säkert lätt associeras till oönskad nationalism och rudbeck-
ianska fantasterier. Emellertid har det under 1900-talets andra hälft 
funnits ett attraktivt alternativ till denna bild, som samtidigt på sitt 
sätt räddat templets fortsatta existens. 

Vid 1940-talets slut lanserade nämligen medeltidsarkeologen och 
landsantikvarien Nils Sundquist tesen att hednatemplet i själva verket 
legat i det nuvarande Uppsala, på upphöjningarna väster om ån. Detta 
baserades på en längre bevisföring enligt vilken åmynningen var den 
naturliga mötespunkten för kommunikationer, och därmed platsen 
för ting, handel och kult. Området vid högarna låg däremot avsides 
och hyste endast en kungsgård.28 

Sundquists "återflyttning" av hednatemplet till Uppsala stad, dit 
det förlagts fram till 1600-talet, skedde mest utförligt i den första del
en av Uppsala stads historia från 1953. Den har inte fått något större 
genomslag i den akademiska historieskrivningen, men desto mer i den 
populära.29 Den återklingar exempelvis i Harnesks och Oscarssons 
historia och, med emfas, hos Teddy Brunius. Antingen anammas tesen 
helt, som i en officiell turistbroschyr från 1965, eller så presenteras 
den som ett likvärdigt alternativ till den gängse om Gamla Uppsala.30 

27 Harnesk & Oscarsson (1995), s. 22 f.; Sagan om Uppland (1990), s. 5-7; Brunius 
(1986), s. 10-16; Littmarck (1985/2002). Jan Fridegård skildrade templet förutom i 
romanen Trägudars land (1940) även i populärhistoriska sammanhang; "En blotfest på 
700-talet", i Mats Rehnberg (red.), Sverige i fest och glädje (Stockholm 1946); "Det karga 
Uppland", i Uppland (1964). 
28 Nils Sundquist, "Upsala tempel och dess läge", Upsala Nya Tidning, julnummer 1949; 
Nils Sundquist, Uppsala stads historia, bd 1, Östra Aros. Stadens uppkomst och dess utveckling 
intill år 1300 (Uppsala 1953). Om 1600-talets hednatempeldebatt se Claes Annerstedt, 
Schefferus och Verelius. En literär fäjd i sjuttonde seklet (Upsala 1891). 
29 Bo Gräslund, "Folkvandringstidens Uppsala. Namn, myter, arkeologi och historia", i 

Kärnhuset i riksäpplet (1993), s. 175. 
30 Brunius (1961), s. 18, 68 f.; Brunius (1986), s. 11 f.; Brunius (1992) s. 22 f.; Harnesk 
& Oscarsson (1995), s. 23; Bo G. Erikson, Uppsala i färg (Uppsala 1965), s. 1. Omtalas 
som likvärdigt alternativ i Björklund (1977), s. 3 f.; Nordström (1983), s. 53 f., 57; 
Littmarck (1985/2002); Fredriksson & Fredriksson (1993), s. 27-33. Även hos amatör-
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Detta inflytande kan rimligen förklaras med Sundquists roll som lands
antikvarie och ledande gestalt inom länsmuseum och hembygdsrör
else, liksom att han höll återkommande offentliga föreläsningar.31 

Sundquist resonerade med udden riktad mot vad han ansåg vara 
gamla rudbeckianska myter om Gamla Uppsala. Han la stor tonvikt 
på handel och ekonomiska förhållanden, vilket närmast för tanken 
till Weibullskolan. Men icke desto mindre var det en nationalistisk 
berättelse, där Sundquist förlade det svenska rikets födelse djupt ner 
i järnåldern. Detta rike var alltid centrerat kring Uppsala, där hölls 
"riksting", där låg dess centrala tempel, och med tiden införlivade 
det övriga delar av nuvarande Sverige. Man kan därför med skäl säga 
att denna alternativa skildring av det forntida Uppsala genom sin 
förmenta radikalitet och bildstormande ambition, har tjänat till att 
befästa de gamla myterna om ett svenskt rike med kärna i Uppland. 

Även det sistnämnda är på sitt sätt en parallell till Weibullskolan. 
Dess dekonstruktion av äldre föreställningar om Sveriges uppkomst 
ledde ju bara till en ny tolkning inom samma nationalistiska fråge
ställning. Nationens gradvisa uppkomst togs fortfarande för given.32 

Skingras dimmorna av nyare forskning? 

Efter att forskningen avstannat runt 1900-talets mitt började arkeo
logerna ånyo att intressera sig för Gamla Uppsala vid slutet av 1980-
talet. Enligt en av de mest framträdande av dessa arkeologer skedde 
det just för att skingra de myter som ännu omgav platsen, och som 
underblåsts av själva frånvaron av vetenskaplig forskning under flera 
decennier.33 Det går att hålla med om denna verklighetsbeskrivning, 
i ljuset av vad som framgått. Men man kan ifrågasätta om de mytiska 
dimmorna verkligen lättat så mycket sedan dess. 

historiker ekar Sundquists tes, t.ex. i Birger Thisner, / Svea Rikes kärna. Mina historiska 
forskningar och teorier (Enköping 1997). 
31 Verksamhetsberättelser, ABF:s i Uppsala län, vol. B1:1, Folkrörelsearkivet för Uppsala 

län, Uppsala; Uppländskt bildningsarbete (1949-1950). 
32 Janson (1999). 
33 Wladyslaw Duczko, "Introduktion till Gamla Uppsala", i dens. (red.), Arkeologi och 
miljö geologi i Gamla Uppsala. Studier och rapporter (Uppsala 1993), s. 9 f., 25. 
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I själva Gamla Uppsala har det hänt en del förutom själva de 
arkeologiska undersökningarna. Museet Gamla Uppsala Historiskt 
Centrum invigdes 2000. Dessutom har högarna snyggats upp och in
hägnats - om man vill en fullbordan av det tidiga 1900-talets forn-
minnesvård på platsen, då man rev de lador som stod intill högarna 
och som ansågs störa bilden av ett nationalmonument.34 

Som tidigare nämnts kallade man utställningen Den svenska histo
rien i Uppsala län för Kärnhuset i riksäpplet, och åtminstone i den 
skepnad den fick i årsboken Uppland för 1993 måste den betraktas 
som i många stycken nationalistisk. Det gäller till att börja med valet 
av titel och bokens omslag: en nationalromantisk 1800-talsmålning 
över högarna och kyrkan i Gamla Uppsala. Bokens författare är aka
demiska historiker och arkeologer, och bidragen handlar alla om järn
ålder och medeltid, den tid då det svenska riket tog form - enligt 
bokens förord. Syftet med volymen är alltså att understryka Upplands 
centrala roll i Sveriges födelse.35 

Man kan inte säga att alla bidrag i boken i sig själva underblåser 
nationella myter. Några av dem sticker dock ut något. I den inled
ande artikeln pläderar historikern Lars Gahrn, bitvis mycket polem
iskt, för att det tidigaste svearikets "kärnområde" var det gamla 
Svitjod, och framför allt det som skulle bli Uppland. Han slår också 

fast att det fanns ett hednatempel i Gamla Uppsala. Gahrn har gjort 
sig känd som vedersakare av Västgötaskolan, vilket framkommer 
tydligt även i denna text, där han också riktar sin lans mot akadem
iska historiker som hävdat götalandskapens viktiga roll under den 
tidiga medeltidens Sverige.36 

I ett annat bidrag blåser arkeologen Bo Gräslund liv i den gamla 
diskussionen om vilka personer som ligger i Uppsala högar. Genom 
långtgående tolkningar av de gamla sagorna och kvädena, som görs 
till historiska källor för den tid de behandlar trots att de nedtecknats 
eller till och med konstruerats flera hundra år senare, hävdar han att 

34 Nerman (1943), s. 108 £; www.spm.slu.se/publikat/Ex204.pdf, s. 12. 
35 Kärnhuset i riksäpplet (årsboken Uppland 1993), förord av Stig Rydh. 
3<^ Lars Gahrn, "Svearna i de uppländska folklanden och det svenska rikets uppkomst", i 
Kärnhuset i riksäpplet (1993), citat s. 66. 
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åtminstone sex gestalter ur kvädena bör betraktas som "historiska 
gestalter i Uppsala". Dessutom introducerar han en ny kandidat (Ale) 
till att ligga i en av högarna och menar att Uppsala redan under 
forntiden var en mytomspunnen plats i Norden. Samtidigt dekonstru-
erar Gräslund äldre föreställningar när han betonar att järnålders
samhället var starkt aristokratiskt och ojämlikt, liksom att det knap
past kan ha funnits någon kontinuitet i kungavärdigheten. Det förtar 
dock inte faktum att Uppsala som centrum i ett svearike projiceras 
mycket långt bakåt i historien.37 

Resonerat i liknande banor har Wladyslaw Duczko, som lett ut

grävningarna i Gamla Uppsala. Med utgångspunkt i Rimberts Vita 
Anskarii och Hervararsagan menar han att ett magnifikt hedniskt 
tempel uppfördes i Gamla Uppsala efter ett uppror år 837 mot kung 
Anund, som försökte införa kristendomen i sveariket. Svearna är ett 
kollektivt subjekt i framställningen; de handlade som ett folk gent
emot kungen.38 Bortsett från att Duczko stöder sig på texter av 
mycket tvivelaktigt källvärde, resonerar han följaktligen utifrån ett 
anakronistiskt nations- eller folkbegrepp. 

Det sistnämnda kan också sägas om pressmeddelandet från Uppsala 
universitet inför invigningen av Gamla Uppsala Historiskt Centrum 
i maj 2000. Där slogs det fast att vi tack vare arkeologernas utforsk
ningar av platsen under 1990-talet nu visste "att Gamla Uppsala var 
en central ort som med sina kultiska anläggningar och tingsplats har 
bidragit väsentligt till att skapa svearnas identitet som folk" P 

Den moderna nationella identiteten är på sin höjd ett par sekler 
gammal; de benämningar för folkslag som fanns dessförinnan be
tydde helt enkelt något annat än idag. Därför är allt tal om kulturell 
likhet mellan vår tids och 1500-talets svenskar en fiktion, och ännu 

37 Gräslund (1993), spec. s. 188-200 (citat s. 191). Se även Bo Gräslund, "Gamla Uppsala 
under folkvandringstiden", i Myt, makt och människa. Tio uppsatser om Gamla Uppsala 
(Stockholm 2000). 
38 Wladyslaw Duczko, "Vikingarnas tid - konflikter och kompromisser i Gamla Uppsala", 
i Myt, makt och människa. Tio uppsatser om Gamla Uppsala (Stockholm 2000). 
3^ info.uu.se/press.nsf/pm/infor.invigningen.idl C.html: pressmeddelande 10/5 2000 av 
Jon Högdal. Min kursivering. 
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mer så om man sträcker sig dubbelt så långt tillbaka.40 I grunden är 
det en fiktion att över huvud taget tala om "svenskar" som något fast 
och definierbart ens i vår samtid. 

Många inslag i den nyare forskningen kring Gamla Uppsala hand
lar om att demaskera gamla nationalistiska myter.41 Men samtidigt 
finns det alltså andra som pekar i andra riktningar. Där fortlever 
samma gamla inriktning på föreställningen om ett svenskt rike, med 
centrum i Uppland.42 Där - liksom i den mesta populärhistoriska 
beskrivningen av forntiden - problematiseras inte folkslagsbenämn
ingar som "svear". Det sker säkert oftast i god tro, men det leder ound
vikligen till en reproduktion av föreställningarna om nationell eller 
etnisk kontinuitet över 2 000 år från Tacitus "svioner" över "svearna" 
till vår tids "svenskar".43 

Sammanfattning 

I Uppland finns det amatörhistoriker som letar på fälten efter den 
försvunna Mora sten eller som konstruerar egna mer eller mindre 
fantastiska teorier om det gamla sveariket. Men även i mer uppburna 
populärhistoriska, folkbildande och akademiska sammanhang fort
lever föreställningarna om Uppsala som svearikets vagga och en 
nationell religiös kultplats. Den nationalistiska tidsålderns begrepps
ramar projiceras därmed bakåt på en svunnen tid, vars främsta syfte 
är att ge oss identitet i samtiden snarare än att förklaras efter sina 
egna förutsättningar. 

40 Patrick J. Geary, The myth of nations. The medieval origins of Europé (Princeton, N.J. 

2002). 
41 Svante Norr, "Gamla Uppsala, kungamakt och skriftliga källor", i Wladyslaw Duczko 
(red.), Arkeologi och miljögeologi i Gamla Uppsala. Studier och rapporter, vol. II (Uppsala 
1996). 
42 Man kan här också nämna samarbetet med astronomen Göran Henriksson, som speku

lerat kring högarna i Gamla Uppsala som ett astronomiskt observatorium, för att fastställa 
tidpunkterna för "riksbloten": Göran Henriksson, "Uppsala högar ur astronomisk syn
vinkel", i Wladyslaw Duczko (red.), Arkeologi och miljögeologi i Gamla Uppsala. Studier 
och rapporter, vol. II (Uppsala 1996). 
43 Se om detta även Svanberg (2003). 
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En historieskrivning som letar efter "nationens födelse" i en viss 
svunnen epok och på en bestämd plats är i grunden densamma även 
om den skulle leta efter andra platser och tidsepoker än Mälardalen 
och forntiden. Den så kallade Västgötaskolan har på grund av denna 
strävan inte sällan uppfattats som något progressivt. Särskilt stort 
genomslag har denna historieskrivning fått nu senast genom Jan 
Guillous Arnböcker. Med udden riktad mot den traditionella Uppsala
skolan, och dess historiska förbindelser med vikingaromantik och 
germansk rasideologi, vill han förfäkta att "Sveriges vagga stod i göta
landskapen", och det var där som "vi" formades "som stat och nation 

mellan 1150 och 1251".44 Guillous strävan är att skapa en mång
kulturell och religiöst tolerant motbild. Men en motbild är det bara 
om man anser att det förflutna främst bör användas för att dikta upp 
nationalistiska hjältesagor. 

I den här artikeln har jag medvetet koncentrerat mig på samspelet 
mellan lokala och nationella identiteter i uppländska bruk av histori
en. Det mer renodlat lokala identitetsskapandet, i exempelvis hem
bygdsrörelsen, är betydligt ymnigare än vad denna text kan ge intryck 
av. På samma sätt har jag valt att inte här ta upp skapandet av 
övernationella identiteter. Det vore till exempel intressant att studera 
närmare hur mellankrigstidens arkeologer framhävde det folkvand-
ringstida Skandinaviens tillhörighet till en vidare "germansk" kultur
krets, och jämföra med hur deras kollegor på 1990-talet i stället 
valde att betona att samma område under samma epok var "kulturellt 
och politiskt en del av Europa".45 Sådant identitetsskapande med 
hjälp av historien är lika ideologiskt som det nationella, och blir 
förhoppningsvis undersökt närmare i kommande forskning. 

44 IArnsfotspår (Stockholm 2002), s. 16, 18, 24 f., 30-33 (citat s. 30). 
45 Lindqvist (1929), s. 20 f.; Gräslund (1993), s. 203. 
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Världarnas mötesplats 

En författare, en bro och det bosniska våldets 
karaktär 

Tomislav Dulic 

Någon gång i början av 1500-talet färdades en besynnerlig karavan 

längs de östbosniska vägarna. En bit bakom tjänstemannen till häst 

och kolonnen soldater strävade en mer oordnad hop vuxna män och 

kvinnor. De ropade till tjänstemannen och soldaterna, grät av 

förtvivlan och förbannade. När kolonnen kom fram till Drina, bars 

barnen ombord på en färja som strax därefter lade ut från stranden. 

Bland barnen fanns en pojke från byn Sokolovici, som sakta såg sina 

föräldrars ansikten försvinna i folkhopen: 

Vad som senare hände med pojken i korgen har berättats på alla språk, 
och det är bättre känt i den stora, vida världen än hos oss. Med tiden 
blev han en ung och tapper officer vid sultanens hov, sedan amiral 
vid flottan, general och statsman med världsrykte, Mehmed Pascha 
Sokoli, som förde krig som för det mesta var framgångsrika på tre 
kontinenter, utvidgade det turkiska kejsardömets gränser, gav riket 
trygghet utåt och en god administration inåt. [...] Säkerligen hade 
han också glömt överfarten över Drina vid Visegrad, den öde stranden 
där resenärer darrade av köld och ovisshet, den långsamma och mask
stungna färjan, den underlige färjkarlen och de hungriga korparna 
ovanför det brusande vattnet. Men den känsla av obehag som allt 
detta tillsammans hade lämnat kvar hade aldrig försvunnit helt. 
Tvärtom, med åren och ålderdomen kom den allt oftare; alltid samma 
svarta linje som skar i bröstet på ett särskilt sätt, välkänt sedan barn
domen [...] Under ett av dessa ögonblick kom han på den tanken 
att han kanske skulle bli fri från smärtorna om han avskaffade färjan 
på den fjärran Drina, där så mycket elände och alla slags besvärlig
heter samlade sig och oupphörligt växte, om han förenade de branta 
stränderna och byggde en bro över det farliga vattnet och sålunda band 
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samman de båda bitarna av vägen som var avskuren av Drina och på 
det sättet för alltid skapade en säker förbindelse mellan Bosnien och 
orienten, hans barndoms land och skådeplatsen för hans vuxna liv.1 

Bron i Visegrad, byggd på 1500-talet enligt order från Mehmed Pascha Sokolli 
och huvudtemat i nobelpristagaren Ivo Andrics roman Bron över Drina. Bild
källa: Veliki geografski atlas Jugoslavije (Zagreb 1987), s. 146. 

Nobelpristagaren Ivo Andrics beskrivning av Visegrad-brons historia 

i Bron över Drina tillhör den historiska romanens främsta mästerverk 

och har en självklar plats i världslitteraturen. Mehmed Pascha Sokolli 

fördes som ung bort från sina föräldrar i enlighet med det så kallade 
devfirme-sysx.tm.et, det vill säga den form av "själaskatt" som togs ut av 

den kristna befolkningen, och omvändes till islam i Konstantinopel. 

Tanken med devjirme var att förse centralmakten med janitsjarer2 och 
administratörer som saknade släktrelationer och andra lojalitetsband. 

1 Ivo Andric, Bron över Drina (Stockholm 1993, 2:a uppl.), s. 19 f. 
2 A\ yeni(eri, "de nya styrkorna". Janitsjarerna var infanterister och utgjorde en elitstyrka 

inom armén. 
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Systemet utvecklades och gick hand i hand med den osmanska 
feodalismens utformning,3 där förläningarna (mirt) dominerade som 
jordägandeform och bland annat finansierade det tunga osmanska 
kavalleriet.4 

För bönderna i Visegrad betydde symbiosen mellan religion och 
stat att de levde i ett samhälle vars lagsystem baserades på koranen 
och där ulema hade stort politiskt inflytande.5 Den sociala stratifi-
eringen präglades av millet-systemet, vilket innebar att undersåtarna 
kategoriserades efter religionstillhörighet och varje icke-muslimsk 
grupp (millet) fick noga avgränsade rättigheter och skyldigheter.6 Där
igenom fick Bosnien med tiden en socioekonomisk struktur i vilken 
muslimer skulle dominera inom den politiska och ekonomiska eliten.7 

3 Den osmanska adeln på Balkan härstammade till bland annat från gazi, de "heliga krig
arna" (begreppet kommer a\ gaza, "heligt krig"). Deras främsta syfte var att expandera 
dariilislam, de muslimska landområdena, vilket bidrog till att de tidigt blev etablerade på 
Balkan. Många av dessa adelsmän lyckades uppnå en hög grad av autonomi visavi Kon
stantinopel och erhöll arvsrätt över länen; Leften S. Stavrianos, The Balkans since 1453 
(New York 2000, 3:e uppl.), s. 36 £; Halil Inalcik, The Ottoman Empire: The Classical 
Age 1300—1600 (New York 2000, 2:a uppl.), s. 6 f, 104 ff. Det är oklart hur många barn 
som rövades bort, men uppskattningarna för 1500-talet varierar från 100 000 till 300 000; 
Inalcik (2000), s. 78 £; Traian Stoianovich, Balkan Worlds: The First and Last Europé 
(Armonk, N.Y. & London 1994), s. 201. 

Enligt vissa uppgifter skall förläningarna ha utgjort 90 % av all jordbruksmark på Balkan; 
Halil Inalcik & Donald Quataert, An Economic and Social History ofthe Ottoman Empire 
(Cambridge 2000, 3:e uppl.), s. 105. 
5 Ulema (av ilm, "lärdom, visdom, kunskap") utgör den kollektiva benämningen på alim, 

det vill säga islams lärde. Det ofta använda begreppet "muslimskt prästerskap" är felaktigt 
eftersom det inom islam inte finns en motsvarighet till präster som anses utgöra en länk 
mellan gudomen och de troende och i denna egenskap ger den enda korrekta uttolkningen 
av läran. 
6 Josef Matuz, Das Osmanische Reich: Grundlinien seiner Geschichte (Darmstadt 1985), s. 
124. 
7 Enligt 1910 års österrikiska folkräkning utgjordes befolkningen av 43,5 % ortodoxa, 
20,6 % katoliker och 31,9 % muslimer, samt 4 % övriga. Samtidigt utgjorde muslimerna 
91 % av landets storgodsägare med arrendebönder (kmet, vilket ofta felaktigt översätts 
med livegna) och 71 % av storgodsägarna utan arrendebönder. Omvänt utgjorde katoliker 
och ortodoxa 22 respektive 74 % av arrendebönderna; Luka Dakovic, Politicke organiza-
cije bosanskohercegovackih katolika hrvata (Zagreb 1985), s. 32, 36; Srecko Dzaja, Bosnien-
Herzegovina in der österreich-ungarischen Epoche (1878—1918): Die Intelligentsia zwischen 
Tradition und Ideologie (Miinchen 1994), s. 40 f. Tilläggas bör att städerna också hade en 
ansenlig judisk minoritet, som rönte stor framgång inom handel. En stor grupp sefard-

iska judar immigrerade till Bosnien i samband med spanska inkvisitionen. 
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Man får emellertid inte glömma att bosnierna oberoende av religion 

till största delen utgjordes av bönder, som befann sig i ett invecklat 

beroendeförhållande till statsmakten och adeln. 

Milletsystemet och dev^irme har i tidigare västerländsk historie

skrivning ofta fått representera förhållandet mellan kristna och mus

limer på Balkan. Ferdinand Schevill ger i A History ofthe Balkan Penin-

sula från 1922 uttryck för en intellektuells syn då allegorin "Europas 

sjuke man" fortfarande präglade bilden av Osmanska väldet. Enligt 

Schevill är det riktigt att de kristna åtnjöt autonomi och att de med 

få undantag inte tvångsomvändes till islam. Däremot poängterar han 

att de kristna fick betala en extra skatt och inte tilläts bära vapen.8 

Schevills dom över fem hundra år av osmanskt styre blir sammantaget 

hård: 

In establishing itself in Balkania the Ottoman empire took as little 
thought of the people and of the political and moral value of their 
consent as the most recklessly despotic government of which history 
preserves the record. That circumstance alone suffices to deprive it 
of the sympathy of all men who regard the growth of human liberty 
as the central theme of history.9 

Schevills omdöme präglades naturligtvis av den tidsanda under vilk

en han levde och verkade, vilket förklarar den inte alltför objektiva 

framställningen. Utifrån ett historiografiskt perspektiv är det intress

antare att amerikanska Dorset Press valde att ge ut verket i nytryck i 

samband med krigsutbrottet 1991. Vid århundradets slut förmed

lade nämligen Schevill en föråldrad beskrivning av Balkan. Senare 

forskning har nämligen visat att väldets icke-muslimer visserligen var 

underordnade i samhället och ofta fick lida på grund av lokala adels

mäns godtycklighet. Samtidigt får man inte glömma att de kristna i 

enlighet med koranens påbud tillerkändes långt större friheter än 

religiösa minoriteter i samtidens kristna feodalstater.10 

8 Ferdinand Schevill, A History ofthe Balkans. From the Earliest Times to the Present Day 
(1991, ny uppl. av 1922 års utgåva), s. 239. 
9 Schevill (1991), s. 242. 
10 Stavrianos (2000), s. 105. 
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Osmansk stagnation och nationalismen 

Det som ofta glöms av Osmanska väldets kritiker är att rikets relativa 
stabilitet och religiösa tolerans i själva verket till stor del förklarar 
varför Balkan förblev en religiös och etnisk mosaik långt in på 1900-
talet. Det var först i samband med 1800-talets strukturella förändringar 
som regionen skulle påbörja den etniska och religiösa homogeniser-
ing som hade pågått i Västeuropa åtminstone sedan reformationen. 
Orsaken till Osmanska väldets upplösning står att finna i den 
gradvisa stagnation som inleddes efter upptäckten av Godahopps-
udden och Sydamerika. Västeuropas ekonomiska expansion, som var 
ett resultat av förbättrade kommunikationer och begynnande kapi
talism, förvandlade gradvis Osmanska väldet från en central handels
led till en råvaruproducerande marknad för västeuropeiska varor. 
Detta, i kombination med Västeuropas militärteknologiska språng 
på 1600-talet, skulle framkalla en negativ utvecklingsspiral. Väldets 
expansion hade baserats på förmågan att hålla stora arméer, vilket 
förutsatte god tillgång på förläningar. När förläningarna minskade i 
storlek och antal kunde stora delar av länsadeln inte fullgöra sina 
militära åtaganden, vilket bidrog till ytterligare territoriell tillbaka
gång.11 En effektivisering av administration, jordbruksproduktion, 
handel och militärväsende skulle ha kunnat vända trenden, men 
omöjliggjordes av bristen på sekulär utbildning, tilltagande korruption 
och oklara ägandeförhållanden. Den allt fattigare länsadeln började 
istället transformera förläningarna till giftlik-gods med arvsrätt, sam
tidigt som bönderna fick erfara en dramatisk ökning av dagsverks
skyldigheten.12 

Det första serbiska upproret 1804 var av social karaktär och ut
gjorde enligt de flesta analyser en reaktion på refeodaliseringen av 
Balkan. Med tiden skulle det emellertid växa över i en självständig-

11 Osmanska väldet led under 1700-talet ansenliga nederlag mot Habsburg, vilka result
erade i de förödmjukade frederna i Karlowitz (1699), Passarowitz (1718) och Belgrad 
(1739); Matuz (1985), s. 209 f. 
12 Stavrianos (2000), s. 139. Ciftlik-systemets utbredning var aldrig officiellt sanktionerad, 
men kunde genomföras på grund av en utbredd korruption bland de lokala tjänstemän 

som hade till uppgift att tillvarata centralmaktens intressen. 
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hetskamp som kom att dra in regionen i en ännu inte avslutad na

tionsbildningsprocess. Nationalismen hade precis som i övriga Europa 

sina rötter i de franska medborgarskapsideal och upplysningstankar 

som spreds efter den franska ockupationen av Illyriska provinserna13 

(mötet mellan öst och väst i den västbosniska staden Travnik är för 

övrigt lysande beskrivet i Andrics Konsulerna). Processen inleddes 

närmast en passant genom serben Vuk Stefanovic Karadéic och 

kroaten Ljudevit Gajs försök att skapa moderna skriftspråk för region

ens folk.14 Vid mitten av 1800-talet formulerade den serbiske "ut

rikesministern" (staten var fortfarande ett tributbetalande territorium) 

Ilija Garasanin idén om Serbien som ett sydslaviskt Piemonte.15 

Kroatiska tänkare som liberalen Ante Starcevic formulerade en 

liknande politisk vision för kroaterna. Både Starcevic och Garasanin 

gjorde anspråk på Bosnien som en del av ett framtida Kroatien eller 

Serbien. Illyriska rörelsen verkade parallellt med de exkluderande 

nationalistiska programmen och arbetade med utgångspunkt i den 

språkliga gemenskapen för en förening av sydslaverna i en gemensam 

statsbildning. I och med den gradvisa uppslutningen kring dessa tre 

ideal lades grunden för den kamp mellan exkluderande och inkluder

ande nationalism som i olika former skulle prägla det jugoslaviska 

1900-talets politiska historia.16 

Från Berlin till Versailles 

Några mil sydväst om Visegrad ligger den lilla staden Nevesinje, som 

kom att spela en världspolitisk roll år 1875.17 Det var nämligen i 

13 Det av fransmännen ockuperade området sträckte sig från Österrike i norr längs den 
adriatiska kusten till Montenegro i söder. 
14 För en översikt rörande språkfrågan, se Jasenka Trtak, "Språk och statsbildning: Språk
splittringen i det forna Jugoslavien", i Multiethnica nr 24-25 (augusti 1999), s. 3-7. 
^ Dokumentet publicerades emellertid inte förrän 1905 och utgjorde inte något "pro
gram" för serbisk 1800-talsnationalism. Det skall istället ses som ett uttryck för en politisk 
vilja och utopi som nådde bredare uppslutning långt senare. 
1 ^ För en översikt av 1800-talsnationalismen i regionen se Wolf D. Behschnitt, National-
ismus bei Serben und Kroaten 1830—1914: Analyse und Typologie der nationalen Ideologie 
(Miinchen 1980), passim. 
17 Schevill (1991), s. 395. 
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Nevesinje som det bondeuppror bröt ut som skulle leda fram till 
Berlinkongressen och den österrikiska administrationen av Bosnien 
och Hercegovina. Mötet mellan den bosniska lokalbefolkningen och 
de nya främlingarna beskrivs kanske bäst av Andric: 

Vad som mest förvånade folket i staden och fyllde dem med häpnad 
och misstro var inte så mycket deras antal som deras väldiga och 
obegripliga planeringar, deras outtröttliga aktivitet och den ihärdighet 
med vilken de fullföljde sitt arbete. Dessa främlingar vilade aldrig 
och lät ingen annan vara ifred. Det verkade som om de i sitt osyn
liga men alltmera förnimbara nätverk av lagar, regler och förordningar 
hade beslutat införliva hela livet, människor, djur och döda föremål 
och förändra och vända upp och ned på allt omkring sig, stadens yttre 
utseende och folkets vanor och sedvänjor från vaggan till graven.18 

Orsaken till de österrikiska administratörernas svårigheter med att 
modernisera Bosnien står att finna i en kombination av ofördel
aktiga ekonomiska förutsättningar och komplicerade politiska för
hållanden. Bosnien var på grund av 1800-talets dramatiskt ökande 
befolkningstal i akut behov av en jordbruksreform som skulle skapa 
förutsättningar för en industrialisering. Problemet var att den socio-
ekonomiska strukturen, som hade formats under milletsystemet, 
tvingade fram politiska hänsynstaganden som inverkade menligt på 
reformprocessen. Österrikarna fick helt enkelt avstå från agrar
reformen, eftersom den skulle gå ut över just de muslimer hos vilka 
man sökte stöd i kampen mot den serbiska nationalismen.19 

Relationerna mellan Belgrad och Wien skulle under det tjugonde 
århundradets första år präglas av "den serbiska frågan" och mynnade 
som bekant ut i första världskriget. För den djupt troende muslimen 
Alihodja, som under flera decennier hade beskådat den nya världs
ordningens tragiska förlopp, stod inte mycket att göra än att åse hur 
hans värld rämnade den dag katastrofen drabbade Visegrad. En 
explosion som tycktes splittra världen tvingade ut honom på stadens 

18 Andric (1993), s. 141. 
19 Peter F. Sugar, Industrialization of Bosnia-Hercegovina 1878—1918 (Seattle 1963), s. 33. 
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gator och där, bland bråte, rök och stenar fick han se den nya tiden 

förebådas: 

Framför honom låg torget som i morgonsolens sken såg ut som ett 
slagfält, täckt av små och stora stenar, tegelpannor och avbrutna träd
grenar. Han vände blicken mot bron. Kapijan var på sin plats, men 
alldeles bakom kapijan var bron kluven. Den sjunde bropelaren fanns 
inte. Mellan den sjätte och den åttonde gapade ett tomrum genom 
vilket man i snett perspektiv kunde se flodens gröna vatten. Från 
och med den åttonde pelaren sträckte sig bron vidare mot den andra 
stranden, jämn, regelbunden och vit som den hade varit igår och 
alltid.20 

Massmord och terror 

Bilden av den sprängda bron, där valven "sträckte sig i smärta mot 

varandra", utgör den dramatiska finalen i Andrics verk. Det är inte 

långsökt att också se den förstörda bron som ett uttryck för för

fattarens pessimism, om man betänker att verket skrevs mitt under 

andra världskrigets massmördande. Bron får därmed symbolisera en 

ambivalent inställning till den nya, jugoslaviska tiden, som både 

präglades av multietnisk samlevnad och dess motsats i form av våld, 

fördrivning och massdöd. 
Den nya epok som inträdde efter bildandet av Serbernas, kroaternas 

och slovenernas kungadöme den 1 december 1918 förvandlade Drina 

från en gränsflod till ett centralt vatten i en stat som periodvis skulle 

plågas av motstridiga nationella intressen. Historikern Ivo Banac har 

visat att man i princip sedan statens bildande genom antagandet av 

den centralistiska, pro-serbiska konstitutionen den 28 juni 1921 hade 
lagt grunden för den politiska kamp mellan centralism och federalism 

som skulle dominera den politiska diskussionen i över sjuttio år.21 De 

20 Andric (1993), s. 342. En kapija är en breddad terrass på ömse sidor om körbanan på 
brons mitt. 
21 För en sammanfattning av Banacs syn på den nationella frågan i Jugoslavien, se Ivo 
Banac, The National Question in Yugoslavia: Origins, History, Politics (Ithaca & London 
1984), s. 406 ff. 
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första årens parlamentariska konflikter kulminerade i den så kallade 
6 januari-diktaturen på 1930-talet, under vilken statsmakten försökte 
bekämpa "stammentaliteten" till förmån för skapandet av en gemen
sam, "jugoslavisk" (av "jug", det vill säga "syd") nationalitet. Samtidigt 
genomfördes en ny administrativ uppdelning av landet som officiellt 
utgick från ekonomiska behov men förmodligen också syftade till att 
stärka den serbiska dominansen.22 Visegrads srez (ungefär "kommun") 
kom på detta sätt att inlemmas i Drinska banovina (ungefär "län"). 
Enligt 1931 års jugoslaviska folkräkning hade kommunen 28 425 in
vånare, varav 14 017 ortodoxa, 13 801 muslimer och 498 katoliker.23 

Diktaturen har under senare år rönt ett stort intresse bland ex-
jugoslaviska historiker, som efter den officiellt påbjudna kritiken av 
bourgeoisins Jugoslavien har tvingats återupptäcka denna period av 
landets historia. I stort kan man säga att försvararna och de onyanser
ade kritikerna oftast återfinns inom serbiska respektive icke-serbiska 
nationalistiska kretsar.24 Historikern Christian Nielsen tillhör dem 
som försöker positionera sig någonstans mellan dessa ytterligheter och 
har konstaterat att regimen inte lyckades tillfredställa någon och iställ
et lade grunden för den radikalisering som skulle utmynna i mass
våld under andra världskriget.25 

Kroatiska Ustasa (ungefär "upprorsman"), en fascistisk och rasistisk 
nationaliströrelse med stöd inom delar av det katolska prästerskapet, 
tillhör utan tvekan de mer namnkunniga extremistorganisationerna 
under andra världskriget. Organisationens ideologiska bas låg i de 

22 Christian Axboe Nielsen, "One State, One Nation, One King: The Dictatorship of King 
Alexandar and His Yugoslav Project", diss. (Columbia 2002), s. 181 f. 
23 Kraljevina Jugoslavija, Opsta drzavna statistika, Definitivni rezultati popisa stanovnistva 
od 31 marta 1931 godine: Knjiga 11: Prisutno stanovnistvo po veroispovesti (Beograd 1938), 
s. 6 £ Statistiken visar också att staden fortfarande plågades av strukturella problem. Av 
de sjutton tusen invånarna var till exempel endast trettio procent läskunniga (47,4 % 
män och 12,8 kvinnor), varav en stor del i åldersgruppen 11-19 år. Andelen analfabeter 
ökade dramatiskt i takt med åldern. I åldersgruppen 20—39 år var 32,8 % läskunniga, 
21,6 % i gruppen 40-59, samt i gruppen över sextio år endast 9,5 %; Kraljevina Jugo
slavija, Opsta drzavna statistika (1938), s. 33. 
24 För en översikt rörande historieskrivningen kring Alexanders diktatur, se Nielsen (2002), 

s. 15 ff. 
25 Nielsen (2002), s. 479 f. 
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kulturrasistiska värderingar som hade sin grund i en tidigare formuler
ad självbild av kroaterna som Europas bålverk mot Östern. Gränsen 
för den "europeiska" kultursfären ansågs enligt rörelsen gå längs Drina, 
floden som alltsedan Roms delning hade utgjort en gräns mellan öst 
och väst.26 Samtidigt med den första vågen av förföljelser under som
maren 1941 beskrev ledande ustasa serberna på följande sätt: 

Varhelst de under den osmanska perioden valde att bosätta sig i större 
eller mindre grupper, varhelst de fann sin räddning eller blev accept
erade av medömkan eller tog över andras hem, som i stora delar av 
Bosnien, klarade de icke av att förstå sin situation och sin plikt, för 
att inte tala om att älska de trakter till vilka de hade flyttat. De var 
och är fortfarande fullkomligt inkapabla att göra det, eftersom den 
serbiska själen är illa framavlad, eftersom den serbiska nationen till 
största delen är en blandning som har skapat en särskild själ. Den 
dåliga fortplantningen under ortodoxins inflytande, det dåliga arvet 
från förfäderna, på vilka också den turkiska eran har lämnat ett sär
skilt spår, har berövat serberna förmågan till besinning, till att förstå 
vad som är rätt och till uppriktigt samarbete med grannar. Majori
teten av serberna [srpstvo] har fortplantats på detta sätt. De har följ
aktligen lärt sig att uttrycka själens dåliga sida istället för en försvagad 
vilja till arbete och skapande av kulturella och andra värden.27 

Trots att Ustasa förmedlade en mycket negativ bild av de "östliga" 
serberna, så gav dess ledande företrädare uttryck för en delvis kluven 
inställning till Östern. Med bas i Starcevics idéer (ur vilka man fjärm
ade alla spår av liberalism) försökte man nämligen samtidigt appellera 
till muslimerna genom att framställa dem som de rasmässigt renaste 
kroaterna.28 

Ustasa hade från serbiskt håll konkurrens av den så kallade Jugo
slaviska armén i fäderneslandet under ledning av överste Dragoljub 

26 För en ingående analys på engelska av ustasa och organisationens ideologi, se Jozo 
Tomasevich, War and Revolution in Yugoslavia 1941—1945: Occupation and Collaboration 
(Stanford 2001), s. 335 ff. 
27 Hrvatski narod br. 166, 30 juli 1941. Min översättning. 
28 Ustasa menade att muslimerna hade konverterat till islam efter osmanernas ankomst för 
att säkerställa sina adelsprivilegier. Därmed kunde man framställa dem som de i rasligt 
hänseende renaste kroaterna av muslimsk tro. För mer om Ustasas syn på de bosniska 
muslimerna, se Tomasevich (2001), s. 488 ff. 
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"Draza" Mihajlovic. Organisationen var under hela kriget känd som 
den viktigaste av en mängd olika Cetnik-förband och hade som mål 
att skapa ett etniskt homogent Storserbien inom Jugoslavien.29 Det 
skulle enligt rörelsens interna dokument bland annat ske genom 
"radikal rensning" av kroater och muslimer från hela Bosnien och 
stora delar av Kroatien.30 Cetnikernas ideologi präglades av ortodoxi, 
rojalism och ett antimodernistiskt förhärligande av det enkla bonde
livet och traditionella värden. Trettiotalets förvetenskapligade rasism 
utgjorde inte ett framträdande element i rörelsens ideologi, som iställ
et exkluderade kroater och muslimer på grund av ett påstått förräderi 
under det katastrofala kriget mot tyskarna. Till detta skall läggas en 
generell misstänksamhet gentemot islam, som drabbade Bosniens 

muslimer. 
Inom några veckor efter upprättandet av Oberoende staten Kroatien 

(Nezavisna Drzava Hrvatska, NDH) efter axelmakternas ockupation 
av Jugoslavien i april 1941, inledde Ustasa en kampanj som syftade 
till att eliminera serberna genom massmord, tvångsfördrivning och 
tvångsomvändelse till katolicismen (varigenom man hoppades kunna 
stöpa om den serbiska befolkningen till kroater). Judarna tvingades 
bära en gul armbindel med inskriptionen "Z" (från kroatiskans ord 
för jude, %idov) och fick snart sina egendomar konfiskerade.31 Den 
stora våldsvågen skulle emellertid inte inträffa förrän i slutet av 1941, 
då lokala Cetnik-förband (som gradvis hade börjat samarbeta med 
axelmakterna i kampen mot Josip Broz Titos kommunistiska partisan-

29 Cetnikerna (av serbiskans ord för kompani, "ceta") var från början olika rövarband och 
friskaror som slogs mot osmanska styrkor. De användes med stor framgång under make-
donska upproret 1903 och Balkankrigen. Ur de rent militära enheterna skapades en vete
ranorganisation som vid mitten av 1930-talet räknade en halv miljon medlemmar; Nusret 
Sehic, Cetnistvo u Bosni i Hercegovini (1918—1941). Politicka uloga i oblici djelatnosti cet-
nickih udru^enja (Sarajevo 1971), s. 9 ff. 
30 Dokumenti cetnickog pokreta Dra^e Mihajlovica, i Fabijan Trgo (red.), Zbornik doku-
menata i podataka o narodnooslobodilackom ratu naroda Jugoslavije, tom XIV, knj. 1 (Beo-
grad 1981), dok. br. 6, s. 28. Enligt instruktioner från Mihajlovic skulle rensningen ske 
såtillvida att "skyldiga" likviderades, medan resterande kroater och muslimer deporterades 
till Kroatien eller Turkiet; Arhiv vojnoistorijskog instituta, Arhiv NDH [framdeles: AVII, 
ANDH] (Beograd), kut. 12, reg. br. 32/2. 
31 Arhiv Jugoslavije [AJ], 110-735-787, list 193, inv. br. 34220/1, ElaboraP, AJ, 110-
735-787, list 194, inv. br. 34220/2, Izjava Nine Papo, 11 oktober 1945. 
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rörelse) fick tillåtelse av den italienska ockupationsmakten att inta en 
rad städer längs Drina. Tätorten Visegrad undkom med blotta för
skräckelsen eftersom cetnikerna endast tilläts inta kommunens ytter
områden. Uppströms i Gorazde och Foca gick det betydligt sämre 
och befolkningen utsattes för omfattande massakrer. Många av offren 
släpades till städernas broar över Drina, där de stacks ner med knivar 
eller sköts och dumpades i floden.32 Befolkningen i Visegrad var hela 
tiden omringad och led av tilltagande svält. Den dagliga skräcken och 
rädslan beskrevs bland annat i ett brev från mars 1942: 

Den 7, 8 och 9 denna månad stod en folkmassa från tidig lördag till 
natten och såg på hur liken flöt förbi under Drina-bron [...]. Jag fick 
se hur en son kände igen sin mor, hur en mor kände igen sin son och 
så vidare. Att närvara vid sådana händelser är fruktansvärt [to je da 
Bog sacuva], det fanns inte ett öga som var torrt.33 

Efter kriget ställde kommunisterna cetnikernas ledarskap inför skrank-
et och Mihajlovic dömdes till döden. Under domstolsprocessen fick 
bron i Visegrad återigen spela en viktig roll när man förhörde ideo
logen Stevan Moljevic. Utfrågningen blev särskilt intensiv efter att 
rättens ordförande frågade Moljevic vad han hade sagt till de britt
iska förbindelseofficerare som protesterade mot en massaker i sept
ember 1943: 

— Jag sade att muslimerna är vårt folk, att Mehmed Pascha Sokolovic 
föddes här vid Ravanci, att han fördes iväg när han var nio år gam
mal, att han uppfostrades i Turkiet och att han var den störste stats
man som serberna någonsin har gett, att vi på den tiden, trots att vi 
fick ge blodstribut, hade bättre relationer än idag, eftersom Mehmed 
Pascha Sokolovic byggde den där bron över Drina så att bron skulle 
förena och inte skilja oss åt. I Sokolovici byggde han en moské och 
på andra sidan en kyrka för sin mor. Att Mehmed Pascha Sokolovic 
vid klostret Piva... 

32 För en redogörelse av cetnikernas förbrytelser mot icke-serber, se Vladimir Dedijer & 
Antun Miletic, Genocid nad muslimanima, 1941—1945: Zbornik dokumenata i Svedocenja 
(Sarajevo 1990), passim. 
33 A VII, ANDH, kut. 75, reg. br. 47/5-2. Min översättning. 
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- Nog om det [pa dobro]. Vi processar inte mot Mehmed Pascha 
Sokolovic här, utan berätta för oss hur ni förklarade massakern för 
engelsmännen?34 

Bron över Drina var med andra ord inte helt okänd som en symbol 
för tolerans. Det är emellertid först i samband med utgivningen av 
Andrics verk som Visegrad-bron och senare den för västerlänningar 
mer kända bron i Mostar förvandlades till mäktiga symboler för den 
jugoslaviska formen av fred och samexistens under parollen "broder
skap och enighet". Tyvärr tog det inte mer än fyrtiosju år förrän 
nästa våldsvåg drabbade Visegrad. Den 13 april 1992 intog serbiska 
paramilitära förband staden och drev iväg bosnjakerna,35 som ut
gjorde strax över 60 % av befolkningen. Denna gång skedde mörd
andet bland annat på den nya bron i Visegrad, från vilken liken 
kastades ner i floden.36 

Det "balkanska" våldet som kulturellt uttryck 

Våldet är ett återkommande tema i Andrics författarskap, som ibland 
uppvisade en närmast profetisk pessimism. I novellen Ett brev från år 
1920 beskriver han ett möte på järnvägsstationen i Slavonski Brod. 
Berättaren är en ung man från Sarajevo som känner stor tillförsikt 
inför framtiden i den gemensamma sydslaviska staten. Hans judiske 
vän Max verkar emellertid inte lika positiv och är på väg att lämna 
landet. Några veckor senare får berättaren ett brev från Paris, i vilket 
Max ber om ursäkt för det abrupta avskedet på järnvägsstationen. 

34 Miodrag Zecevic (red.), Dokumenta sa sudenja Ravnogorskom pokretu 10 juni-15 juli 
1946. god. (Beograd 2001), s. 644. Min översättning. 
3 5 Nationalitetsbeteckningen bosnjak (bosnjak) anammades av Jugoslaviens slaviska mus
limer under kriget 1991-1995. Beteckningen "muslimer" hade då varit officiell sedan 
1960-talet. Jag har på grund av att "muslimer" används i källor och litteratur före 1991 
valt att använda samma princip. 
36 "p;nai Rep0rt 0f the United Nations Commission of Experts Established Pursuant to 
Security Council Resolution 780" (1992), www.ess.uwe.ac.uk/comexpert/anx/III-
A.htm#IV.A.42, transl. Cristine Cleiren, Willian J. Fenrick, Hanne Sofie Greve & Keba 
Mbaye, ed. Sherif M. Bassiouni, S/1994/674/Add.2 (Vol. I), Vol. UNSC, Annex III.A: 
"Special Forces", IV.A 42, "Visegrad County". 
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Max beskrivning av Bosnien, och särskilt passusen om Sarajevos kloc

kor, har på senare år ofta fått illustrera det goda, multietniska sam
hället. Brevet är emellertid inte en hyllning till detta Bosnien, utan en 
djupt pessimistisk exposé över vad Max kallar "det bosniska hatet": 

Jag vet att hatet, precis som vreden, har sin funktion i samhällsutveck
lingen, eftersom hatet ger styrka och vreden drivkraft. Det finns 
gamla och djupt rotade orättvisor och missförhållanden som bara 
hatets och vredens störtfloder kan slita loss och spola bort. [...] Men 
det jag har sett i Bosnien är något annat. Detta hat utgör inte ett 
moment i samhällsutvecklingen eller en oundviklig del i en historisk 
process, utan uppträder som en självständig kraft, som finner existens
berättigande i sig själv. Det är ett hat som ställer människa mot män
niska, för att sedan kasta båda i samma armod och olycka eller begra
va dem i deras gemensamma jord; ett hat som likt kräfta suger ut 
och förtär allt kring sig för att sedan självdö, eftersom ett sådant hat 
precis som elden varken har en konstant form eller ett eget liv; det 
utgör helt enkelt ett verktyg för förstörelselustan eller självmordsdriften, 
det existerar endast som ett sådant verktyg och upphör att existera 
den dagen det har fullgjort sin uppgift - den totala förintelsen.37 

Andric var inte ensam om att hänföra det bosniska våldet till ett 
irrationellt handlande med kulturella förtecken. Stereotypen om den 
våldsamma Balkanmänniskan blev enligt Maria Todorova från och 
med Balkankrigen ett viktigt element i Västeuropas konstruktion av 
kontinentens sydöstra hörn. Till skillnad från Edward Saids Orienten 
såsom Europas "andra" menar Todorova att Balkan på grund av den 
geografiska, kulturella och religiösa närheten till Väst har varit Euro
pas "andra inuti". Likheterna med orientalismen finns emellertid, 
eftersom "Balkan har fungerat som en depå för de negativa karakter-
istika gentemot vilka man har konstruerat en positiv och självförhär
ligande bild av 'det europeiska' och 'väst'".38 Ta bara den uppgivna 
sucken hos överklassdamen i Mordet på Orientexpressen, då hon efter 
det första mordet får veta att tåget står utanför Slavonski Brod och 
utbrister "Ah, the Balkans!" Ibland har skildringarna haft en air av 

37 Ivo Andric, "Ett brev från år 1920", i Artes nr 3 (1998), s. 89-102, citat s. 97 f. 
38 Maria Todorova, Imagining the Balkans (New York & Oxford 1997), s. 188. Min över

sättning. 
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sympati, som i Tintins återkommande besök till Syldavien och Bor-
durien eller i populära bästsäljare som Alistair MacLeans besök hos 
Titos partisaner i Styrka tio från Navarone. Oberoende av utgångs
punkt har dock folken på Balkan alltid varit underordnade, vilket 
har föranlett Slobodan G. Markovic att vidga begreppsapparaten med 
Balkan som Västs "underlägsna Jag".39 George Kenneys numera be
ryktade hänvisningar till Balkankrigen 1912-1913 som en förklaring 
till våldet på 1990-talet är ett av de klarast lysande exemplen på denna 
form av västerländsk arrogans: 

What we are up against is the sad fact that developments of those 
earlier ages, not only those of the Turkish domination but of earlier 
ones as well [Bysans - T.D.] had the effect of thrusting into the 
southeastern reaches of the European continent a salient of non-Euro-
pean civilization that has continued to the present day to preserve 
many of its non-European characteristics. [...] 

It will be argued that these states of mind are not peculiar to the 
Balkan peoples - that they can be encountered among other Euro
pean peoples as well. True enough. But all these distinctions are 
relative ones. It is the undue predominance among the Balkan peop
les of these particular qualities [...] that seems to be decisive as a de-
terminant of the troublesome, baffling and dangerous situation that 
marks that part of the world today.40 

Om Kenneys vårdslösa omdömen kan sägas representera den i själva 
verket ointresserade västerlänningens rutinmässiga generaliseringar, 
så försökte mer initierade betraktare på olika sätt "revidera" bilden 
av sydöstra Europa. Det gäller exempelvis Stjepan G. Mestrovic, 
sociolog och verksam vid Texas A & M University, som i Habits of the 
Balkan Heart bland annat försöker förena Tocquevilles iakttagelser 
om norra och södra Förenta Staterna med Dinko Tomasics teorier om 
den "dinariska folktypen" från 1930-talets Jugoslavien: 

39 Slobodan G. Markovic, British Perceptions of Serbia and the Balkans, 1903—1906 (Paris 
2000), s. 187 f. 
^ The Other Balkan Wars: A 1913 Carnegie Endowment Inquiry in Retrospect with a New 
Introduction and Reflections on the Present Conflict by George F. Kennan (Washington 1993, 
ny uppl. av 1913 års utgåva), s. 13. 
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For example, it is well known in Yugoslavia that Serbs and Monte-
negrins adhere to a sort of cult of the warrior: They have continually 
dominated the police and the armed forces: They habitually own 
guns and engage in hunting as part of a machismo set of values: 
Within Yugoslavia, they are known for being stubborn, irascible, and 
emotionally unstable: It is interesting that many of these same traits 
can still be ascribed to male residents of the southern United States, 
in comparison with males in the North. [...] 

We thus arrive at the following tentative hypothesis: reconstruction 
following the war of 1991 in Yugoslavia will depend upon furth-
ering the democratic cultural bases and overcoming the aristocratic, 
even barbaric influences of other cultural bases: Specifically, one 
could argue that Slovenia and Croatia [...] tend toward western cult
ural values in that they display anti-communist patterns, a Catholic 
and therefore universalistic base, a tendency toward pluralism a recog-
nition of values pertaining to human rights, European political values, 
and a willingness to adopt a free-market economy: In contrast, Serbia 
and Montenegro have espoused neo-Communist orientations, an 
Orthodox cultural base that tends to share power with government, 
a tendency toward a unitary state, and tendencies to dominate exist-
ing power structures.41 

Mestrovics budskap är ett exempel på den ofta förekommande re-

duktionism, som syftar till att inkludera den ena eller andra gruppen 

i "Väst" eller åtminstone ett krympande "Europa".42 Därmed inte sagt 

att kulturtraditioner är betydelselösa för utformningen av olika poli

tiska och ekonomiska system. Problemet är att vårdslösa hänvisningar 

till oprecisa definitioner av "kultur" och "tradition" ofta föranleder 

teleologiska slutsatser. 

41 Stjepan G. Mestrovic, Slaven Letica & Milan Goreta, Habits of the Balkan Heart: Social 
Character and the Fall of Communism (College Station 1993), s. 36. Dinko Tomasics teori 
baserades på föreställningen att de höglandsboende (begreppet kommer av Dinariska 
bergskedjan längs mellan Kroatien och Bosnien) skulle ha utvecklat en mer patriarkal och 
våldsam kultur än de låglandsboende. 
42 För kritik mot Mestrovics teser och en sammanfattning kring orientalismdiskussionen 
rörande Jugoslavien, se Robert H. Hayden, "The Triumph of Chauvinistic Nationalism 
in Yugoslavia: Bleak Implications for Anthropology", Vol. 11, Nos. 1-2 (Autumn 1993), 
condor.depaul.edu/-rrotenbe/aeer/aeerl 1 1/havden.html; Milica Bakic-Hayden, "Nesting 
Orientalisms: The Case of Former Yugoslavia", Slavic Review, Vol. 54, No. 4 (Winter 
1995), s. 917-931. 
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De forskare och andra som använde bron som symbol i sina be
skrivningar uppvisade inte sällan en sympati för regionens folk. Hos 
dem blev bron en symbol för samexistens och multietnicitet, medan 
förstörelse av broar och andra kulturminnesmärken fick representera 
nationalismens ondska. Religionshistorikern Michael A. Sells valde 
exempelvis att beskriva våldet som något av ett korståg mot islam 
och det mångkulturella Bosnien. Titeln på Sells bok, The Bridge Be-
trayed, vittnar om den betydelse författaren lägger i bron som symbol 
för sitt Bosnien: 

The ancient bridge at Mostar, destroyed by Croat religious nation
alists on November 9, 1993, has come to symbolise the multireligious 
character of Bosnia. But it symbolises something larger as well: the 
ability of a culturally pluralistic society to flourish for almost five 
centuries, despite the very real tensions among the different religi
ous groups.43 

Hos Sells får bron inte bara representera Bosnien, utan genom 
Bosnien också pluralism och multietnicitet i allmänhet. Den danska 
parlamentarikern Birte Weiss och medieforskaren Karsten Fledelius 
ställdes nyligen inför problemet att förklara hur Bosnien på några år 
kunde förvandlas från närmast ett föredöme i tolerans till ett inferno 
av våld och förstörelse. För dem innebar massvåldet en så total och 
oväntad brytning mot livet i Bosnien före kriget att "det inte finns 
någon, som riktigt förstår det".44 Weiss och Fledelius använde en 
ganska vanlig beskrivning av förkrigs-Bosnien för att skildra föränd
ringen. Enligt författarna hade Bosnien en särställning inom Jugo
slavien, som karakteriserades av en särskilt hög grad av blandäkten
skap och att medborgarna främst kände sig som jugoslaver.45 Det är 
förvånansvärt hur också denna föreställning om Bosnien har kunnat 
fortleva, trots att den bygger på förhållandevis lös empirisk grund. 
Ett antal undersökningar visar nämligen att andelen blandäktenskap 

43 Michael A. Sells, The Bridge Betrayed: Religion and Genocide in Bosnia (Los Angeles 

1996), s. xv. 
44 Birte Weiss & Karsten Fledelius, Vanviddets vidner (K0benhavn 2000), s. 167. 
45 Weiss och Fledelius hävdar att andelen blandäktenskap i Bosnien "var vel en femtedel 
av aegteskaberne"; Weiss & Fledelius (2000), s. 48. 
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låg under det jugoslaviska riksgenomsnittet trots att Bosnien var den 
etniskt mest heterogena av Jugoslaviens delrepubliker.46 När det gäller 
bosniernas identitet, så är siffrorna entydiga: sedan man på 1960-
talet även fick möjlighet att välja "muslim" som nationell beteckning 
utgjorde jugoslaverna aldrig mer än åtta procent av befolkningen.47 

Det är inte underligt att blandäktenskap var ett urbant fenomen 
inom den sekulariserade medelklassen, eftersom Bosnien fortfarande 
långt in på 1900-talet var ett traditionspräglat samhälle. Och det var 
gott så: respekten för den andres rätt att odla sin kulturella särart, 
som hade djupa historiska rötter, skapade förutsättningar för fredlig 
samexistens under långa perioder av Jugoslaviens historia. Däremot 
verkar påståendet att det rådde en alldeles speciell och ovanligt djup 
förståelse mellan folkgrupperna vara svagt underbyggt och baseras inte 
sällan på anekdotiska beskrivningar av livet innan kriget. 

Att aldrig mer än åtta procent av bosnierna valde den jugoslaviska 
identiteten är en god indikation på de pågående nationsbildnings
processerna i området. Det är med andra ord i historiska processer 
och strukturella förändringar som vi skall söka våldets förklaringar. 
Kultur och religion kan förvisso användas i retoriken, precis som histo
ria användes under mobiliseringsprocessen inför det senaste kriget. 
Bruket av begrepp såsom cetniker eller ustasa om motpartens soldater, 

46 År 1989 låg andelen blandäktenskap i Bosnien på 11,9 %, vilket var lägre än riks
genomsnittet på 13,0 %. Andelen blandäktenskap var högre i Montenegro (13,1 %) och 
Kroatien (17,4 %), medan Slovenien låg i paritet med det jugoslaviska riksgenomsnittet 
på 13,0 %. Serbien (12,9 %) och Makedonien (7,8 %) hade också en lägre andel bland
äktenskap än riksgenomsnittet. Provinsen Vojvodina i norra Serbien låg med sina 28,4 % 

högst i statistiken, medan Kosovo (4,7 %) låg längst ner på skalan. Notera att Botevs siffror 

skiljer sig något i olika texter, vilket delvis beror på olika periodiseringar. Trenden visar 

hursomhelst att moderniseringen inte har resulterat i väsentligt ökad andel blandäktenskap. 
Ökningen från 1962 till 1989 uppgår till 0,3 % (12,7 %—13,0 %); Nikolai Botev, "Where 
East Meets West: Ethnic Intermarriage in the Former Yugoslavia, 1962-1989", i American 
Sociological Review, Vol. 59, No. 3 (June 1994), s. 469; Nikolai Botev and Richard A: 
Wagner, "Seeing Past the Barricades: Ethnic Intermarriage in Yugoslavia During the Last 
Three Decades", condor.depaul.edu/^rrotenbe/aeer/aeerl 1 1/botev.htmL i Anthropology 
of East Europé Review, Vol. 11, Nos. 1-2 (Autumn 1993). 
7 Francine Friedman, The Bosnian Muslims (Boulder 1996), s. 155. Statistiska data visar 

ett dramatiskt fall i andelen "jugoslaver" efter att muslimer uppnådde nationellt erkänn
ande, vilket tyder på att många muslimer tidigare hade definierat sig som jugoslaver för 
att undvika de serbiska ock kroatiska nationalitetsbeteckningarna. 
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historiska hänvisningar till massmördandet under andra världskriget, 
ett cyniskt symbolspråk och inte minst den historiska romanen kunde 
mer än väl utnyttjas i politiska syften.48 Det är emellertid viktigt att 
hålla isär propagandistisk historia och historiska myter från seriös 
historisk forskning. Maria Todorova uppmärksammar detta och anser 
att Västerlandet kontinuerligt har använt en annan måttstock för 
Balkan än Europa i övrigt. Om man verkligen vill förstå vad som på
går i Europas sydöstra hörn, menar hon, måste man närma sig region
ens historia och problem med respekt och en hög grad av ödmjukhet: 

The humility is even more imperative given the so-called "organic" 
growth of West European societies into nation-states. This outcome 
was the result of several centuries of social engineering - ethnic and 
religious wars and expulsions (i.e., ethnic cleansing) accompanying 
the process of centralization - triggered by a fundamental hostility 
to heterogeneity, which in the end brought about relatively homo-
genous polities that "organically" grew into the modern nation-
states. [...] At the same time, putting the West European record 
straight certainly does not exempt the Balkans from their responsi-
bilities. And it is absolutely not valid for Balkan politicians and intel-
lectuals to use the Ottoman Empire and Turkey as the convenient 
scapegoat for all their misfortunes and misconducts, to attempt to 
define themselves against a demonised other, in this case very literal-
ly resorting to orientalism.49 

Det hävdas ofta att Balkan behöver mindre historia och inte mer. Jag 
skulle vilja påstå att detta är fel. Den historia man är i desperat 
behov av måste dock hålla hög vetenskaplig kvalitet och baseras på 
empirisk forskning istället för mytbildning och löst tyckande. 
Markovic har dessutom en poäng när han i sin kritik av Said hävdar 
att vi inte bara kan förkasta Västs "föreställningar" som om de alltid 

48 För en analys av hur tidigare oförrätter användes inför och under det senaste kriget, se 
David Bruce Macdonald, Balkan holocausts? Serbian and Croatian victim-centredpropaganda 
and the war in Yugoslavia (Manchester 2002), passim. För en ingående analys av två serb
iska romaner, som hade stort genomslag inför kriget, se Jasenka Trtaks nyligen utkomna 
licentiatavhandling; Jasenka Trtak, Framing Identities: Images of Us and Them in Two 
Serbian Novels (Uppsala 2003). 
4^ Todorova (1997), s. 187. 
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är ett uttryck för självförhärligande positioneringar. Det är med andra 

ord viktigt att koppla de historiografiska analyserna till historiska 

undersökningar av underliggande verkligheter. En invändning skulle 

naturligtvis göra gällande att det inte finns någon "objektiv verklig

het" och att all historisk forskning i själva verket handlar om tolkning. 

Detta går emellertid Markovic inte riktigt med på: 

If some social constructivists argue for some extreme but interesting 
positions, including the notion that there is no such thing as a know-
able 'objective reality', then I, as a historian, feel obliged to explain 
my position regarding this approach. [...] In order to analyse pro-
cesses of the construction of reality a historian needs first to accept 
that there is a knowable reality, and second to conduct research in 
order to reconstruct the past. Naturally, in reconstructing the past, a 
historian will make some new false constructs. But, without recon-
struction one cannot know what is false and what corresponds to 
historical reality.50 

Epilog 

Om det senaste Bosnienkriget präglades av "etnisk rensning" så har 

efterkrigstidens "fred" bjudit på en kulturell dito som inte står våldet 

efter i omfattning. Inte heller Andric har undsluppit den nya tidens 

utrensningar. Hans bakgrund och författargärning har naturligtvis 
komplicerat frågan ytterligare, eftersom han var född kroat men verka

de i Belgrad och skrev på serbiska. Bosnjakiska kritiker har hävdat att 
hans texter präglas av en anti-muslimsk inställning, där Osmanska 

väldet och islam ofta får stå för det bakåtsträvande och primitiva. 

Om Andrics böcker har placerat islam i ett negativt ljus, är det må

hända ett resultat av den tidsanda i vilken han verkade. För många 

av dåtidens jugoslaviska intellektuella, som formades under en tid av 

framtidsoptimism, social ingenjörskonst och tron på ett slutgiltigt 
mål för den historiska processen, var det förmoderna närmast per 

automatik fel, förlegat och dåligt. Moderniteten, som bepryddes med 

50 Markovic (2000), s. 197 f. 
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positiva begrepp såsom upplysning, jämlikhet, demokrati och sekulärt 

vetande, utgjorde trots alla problem ett ideal att sträva efter. Littera-

turvetaren Muhsin Rizvic påpekar att Andric trots allt också hyste en 

djup vördnad för islam, som hade lärt honom att respektera det som är 

en förutsättning för skapandet av allt som är vackert - tystnaden.51 

•fcpwiiito twiiwiw pKM 
Mrtorfa uné»r m*r dra traKundre 4r." 

Armt LiiaidJfiMft* ST 

B 

IVO ANDRIC 

ron över 
TI • Unna 

Bron i Mostar, som byggdes på 
1500-talet och spänner över floden 
Neretva i Hercegovina. Denna 
bro, som sköts sönder av kroatiska 
separatister 1993, kom att symbo
lisera Bosnienkriget. Bron använ
des bland annat som illustration 
till den andra upplagan av Andrics 
Bron över Drina, som 1993 gavs 
ut av MånPocket. 

Frågan är om Visegrad-bron kommer att förpassas till historien, nu 

när Andrics värld har gått förlorad i takt med den etniska homogeni-

seringen av Balkan. Den senaste svenska utgåvan av Bron över Drina 

kanske kan ge en fingervisning om att glömskan tyvärr står för dörren. 

51 Muhsin Rizvic, Bosanski muslimani uAndricevu svijetu, red. Enes Durakovic (Sarajevo 
1995), s. 679 f. 
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Redan efter några få sidor förstår läsaren att något är fel. Bron på 
omslaget är oerhört vacker, där den spänner över en grönt skimrande 
flod, men den saknar de många pelarna och kapijan lyser med sin 
frånvaro. Det är inte förvånande, med tanke på att bokomslaget har 
prytts med bron över Neretva i Mostar. När jag först såg omslaget 
blev jag irriterad över den slarviga okunskap som tycktes råda. Med 
tiden har jag dock förstått att förklaringen snarast är ett uttryck för 
1990-talets tidsanda. Det var naturligtvis symbolen man letade efter; 
broarnas bro som alla känner igen och som får dem att köpa boken. 
Att bron på omslaget ligger i Hercegovina, saknar de arkitektoniska 
kännetecken som beskrivs i Andrics verk och inte sprängdes under 
första världskriget gör inget, eftersom också Mostar-brons valv 
sträcktes i smärta mot varandra under det senaste kriget. 
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Från stenyxor till bildskärmar 

Om att skriva världshistoria för barn 

Christer Ohman 

Historia skrivs som bekant på många olika vis, i många olika sam
manhang och för många olika läsare. När professionella historiker 
reflekterar över den historiska framställningens problem har de — 
naturligt nog - oftast intresserat sig för den vetenskapliga formen av 
historieskrivning, men bland all den ofantliga mängd litteratur där 
förhållanden och händelser ur det förgångna behandlas utgör avhand
lingar och vetenskapliga uppsatser ändå bara en liten del. Det torde 
inte vara en alltför vågad gissning att den historieskrivning som sker 
utanför universiteten och akademierna - populärvetenskap, historisk 
fiktion, läroböcker för skolan och annat - har större effekt även för 
den så kallade bildade allmänhetens uppfattning om vad historien är 
och innehåller än det som produceras för vetenskapligt skolade läsare. 
Detta gör också dessa former av historieskrivning betydelsefulla och 
värda uppmärksamhet, och utifrån ett författarperspektiv kommer 
här att föras en diskussion kring några av de problem som är för
knippade med en av dessa utomakademiska genrer; närmare bestämt 
den historiska litteratur som i bokhandlarnas hyllor brukar hamna 
under rubriken faktaböcker för barn. 

Åren 1997—2000 utgav jag tillsammans med tecknarna Jens Ahlbom 
och Anders Nyberg Barnens Världshistoria, en framställning av den all
männa historien i sex delar (var och en om 60 sidor) och avsedd för 
barn i åldrarna 6-12 år.1 Verket har genomgående den tecknade bild-

1 Christer Öhman, Jens Ahlbom och Anders Nyberg: Stenyxor och pyramider (Stockholm 
1997), Teatrar och triumfbågar (Stockholm 1998), Helgon och korsriddare (Stockholm 
1998), Kungar och sjöfarare (Stockholm 1999), Revolutioner och ångmaskiner (Stockholm 
1999), Skyttegravar och bildskärmar (Stockholm 2000). 
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erbokens form, och det innebär att textens omfång är jämförelsevis 
begränsat. I medeltal omfattar den löpande texten cirka 700 nedslag 
per sida (att jämföras till exempel med cirka 1 800 per sida i normal-
illustrerad lärobokstext och cirka 2 800 i en vanlig doktorsavhand
ling), vartill kommer pratbubblor och andra liknande, korta text
inslag. Var och en inser lätt att det allt överskuggande problemet här 
är att finna en form och en metod som gör det möjligt att på detta 
begränsade utrymme både skildra det mänskliga samhällets utveckling 
från äldsta tider till 2000-talets början och ändå berätta en begriplig 
historia. 

I tidigare situationer av liknande slag har en uppsats av filosofen 
Hans Larsson varit mig till inspiration och hjälp. Hans Larsson skrev 
på 1890-talet en lärobok i svensk historia för folkskolan, och han 
diskuterar i den här refererade uppsatsen hur en historiskt berätt
ande framställning lämpligast kan utformas och realiseras inom ett 
begränsat utrymme. Larssons syfte är att skriva en historia där det i 
vid bemärkelse kulturhistoriska stoffet utgör det episka elementet, och 
hans metod är att för varje historisk epok söka identifiera det som 
sätter sin prägel på tidevarvet, en rad genomgående temata som han 
benämner "sekularhändelser": kristendomens införande under peri
oden från 800-talets mitt till omkring 1250, "den nationella frågan" 
under unionstiden, den religiösa frågan under Vasaätten etcetera. I 
sekularhändelsen kan det kulturhistoriska materialet och det politiska 
stoffet ordnas "ej till ett bredvid-vartannat utan till ett efter-vartannat, 
till ett epos, som har händelsens spänning och händelsens allvar". 
Historikerns uppgift är således att utifrån en sådan tematisk indelning 
av historien integrera politiskt, socialt, ekonomiskt och kulturellt stoff 
till en sammanhängande berättelse. De många enskilda händelserna 
kan naturligtvis inte behandlas utan någon "isolation", men - menar 
Larsson -

om en historiker behärskar sitt material med konstnärlig klarhet och 
lätthet, så kan han handskas med många kulturhändelser på en gång, 
utan att det blir ett virrvarr. Han får ändå var och en att framträda 
och får sekularhändelsen att likväl förnimmas såsom dominerande, 
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DEN STORA TORKAN 
T4 Det här är i Egypten. 2 500 år före Kristi födel- I fyra månader har vädret varit likadant. 

se. samtidigt som bonden Acki och kung A- Allt är torrt som damm och ingenting växer. 
'  .  .  . . . . .  

^ bar-gi levde i l;r. Det är en dag i slutet av juni. Gräset vid vägkanten är brunt och sönder-
^ [ Solen bränner från en klarblå himmel. Hettan bränt. Jorden på åkrarna spricker av torkan. 

<5> | är fruktansvärd. Både djur och människor hål-
^ | ler sig i skuggan. NU ÄR MÄNNISKORNA RÄDDA!!! 
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vatten! 

Folket samlas utanför templet. Där ber präs
ten till flodens gud. han som råder över Nilen. 

"Store Hapi, gudarnas fader, vi ber dig om 
urets vatten. Här står vi både rika och fattiga 
sida vid sida. Alla bönfaller vi dig. Ge oss 

Folket bär fram gåvor till guden. Små bil
der av guden och hans hustru har de gjort, a\ 
guld. silver, koppar eller lapis lazuli. De stäl
ler bilderna på gudens altare. 

Prästen ber än en gång: " Ge oss vatten!"' 

Så händer något, tidigt en morgon. Det är 
strax innan solen skall gå upp. Ännu är det in
te alldeles ljutit på himlen. 

Långt borta i öster syns ett litet »vagt ljus
sken! Det är stjärnan Sirius som visar sig för 
första gången i år. Det är tecknet! Nu vet präs
ten att guden har hört hans böner. Han vet, att 
när Sirius syns för första gången är vattnet in
te långt borta. 

Nästa dag börjar vattnet i floden stiga. Det 
går inte fort. men alla märker vad som håller 
på att ske, Sukta sipprar vattnet upp över ste
narna som liggeri strandkanten. 
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När vattnet har sjunkit undan får bönderna 
bråttom. De måste sa medan jorden är fuktig 
och lätt att bruka. lörst slår några av dem sön
der de största jordkokorna med sina spetsiga 
hackor. 

Sedan kommer sånmgsmarineii. Han haren 
korg som hänger runt halsen i ett rep. I r den 
tar han vetekorn med handen och kastar ut på 
marken. 

Sist kommer plöjaren. I lan kör en plog som 
dras av två oxar. .lorden vänds upp och täcker 
vetekornen. 

Så börjar säden växa på åkrarna. Då har bön
derna också myckel att göra. Varje dag måste 
de rensa ogräs och skrämma bort alla fåglar 
som kommer flygande for att äta av säden. 
Ibland trampar en flodhäst in på åkern. I)å 
måste alla bönderna ge sig dit för att jaga bort 
honom. Annars kan han förstöra allt som de 
har sått. 

I februari börjar veteaxen gulna pä fälten. \u 
är säden mogen, och nu ska den skördas. Alla 
i byn går ut på åkern. 

Männen har skaror med korta skaft i hän
derna. Dt- tar tag om så många veteax de kom
mer åt och skär av dem. Sedan lägger de axen 
på marken. Efteråt kommer kvinnorna. De 
plockar upp axen och lägger dem i korgar. 

När skörden är över kommer den torra årsti
den. I fyra månader bränner solen från en 
klarblå himmel. Hettan är fruktansvärd. Allt 
är torrt som damm och ingent ing växer. Gräset 
vid vägkanten är brunt och sönderbränt. Jor
den på åkrarna spricker av torkan. 

Anda tills en morgon i början av juli. strax in
nan solen skall gå upp. Då visar sig stjärnan 
Sirius på himlen långt borta i öster. 

Bild 3 (ur Stenyxor och pyramider, s. 36). Tecknare: Jens Ahlbom. 
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!  STKNÅLDKRSBYN 
Det härar i Danmark på stenåldern. för sjutu
sen år sedan, Kkskngen växernästan ända ned 
till havet. Dri iir itiiii i sommaren och ganska 
varmt. 

Vid stranden ligger Ht långt hus byggt av 
grenar oeh vass. Några hundar »källor. Fram

för huset arbetar några kvinnor, f)*» iir klädda 
barn i några ninna skinn. Barnen som leker i 
strandkanten är alldeles nakna. 

Dagen innan liar männen dödui en stor 
kronhjort. "Ivå av kvinnorna haller på Att ko
ka köttet i en grop i marken. Köttet ligger i en 
påse av »kina oeh runtomkring ligger upphet
tade klenar. Kvinnorna har täekt kokgropen 

Några kvinnor liar spänt opp skinnet från oeh stelt. ejternekså ruttnar det. Ylen om kvin-
kroultjorlen på marken. Nu håller de på all la norna skrapar rem skinnet blir det mjukt oeh 
hon feti oeh kötiresier med små vassa skrapor smidigt. Då gardet »it använda »ill kläder, 
av trtcn. Om de iule gör det blir skinnet lorri 

I OM 7000 Alt HK I) AN 

Männen ligger i skuggan under en stor ek och 
vilar sig. Na har de mat for ett par dagar, »å de 
behöver inte göra så mycket. Ktt spjut giek 
sönder under jakten, oeh del måste de laga. 
Nya pilar måste de också göra. 'Till skaften lar 
de grenar av ask. På dem binder de fast vassa 
spetsar av flinta. Det är en hård sten som inan 
kan göra både yxor oeh knivar av. 

När hjortkötlet iir sim måste männen skaf
fa ny mat. Det iir inte så svårt. för det finns gott 
om vildsvin oeh hjortar i skogen. Om männen 

' har tur kan de fä mg i en uroxe. Ibland fiskar 
- Jylr- i havet med krokar av ben eller fångar stilar 

|P med sina harptmer. 
a Kvinnorna skaffar också mat. I'å hösten 

samlar de hasselnötter och vildäpplen i sko
gen. Njir det ar lågvatten plockar de musslor 

och ostron i den grunda havsviken. 

När stenåldersmänniskorna liar ätit slänger 
de matresterna bakom huset. Där ligger stora 
högar av ostronskal oeh avgnugda ben. Där 
surrar flugorna, och där luktar »let ganska illa. 



I  D A N M A R K  

REDSKAP OCH SOPOR BERÄTTAR 
I lur k;iii vi veta något om hur de hur stenål
dersmänniskorna levde? Jo, flera tusen år se
nare. år 1 <!•+'). ägdes just den här platsen i 
Danmark av en inan som helte Olsen. 

Oisen tänkte bygga en väg på sin mark. och 
han sade ål arbetarna all di' kunde tu grus i en 
läng. låg bank som fanns någon kilometer från 
stranden. Yleri när arbetarna började gräva 
upptäckte de all vallen inte bestod av grus 
utan av ostronskal! Där länns också stycken 
av flinta och bilar av djurben. 

Ku av henbilarna såg konstig 111. Den likna
de nästan en hand. När arbetarna tittade när

mare |>å den såg de. att den hade ell runt hål 
längst ned. Då förstod de all del måste vara 
någonting som en människa hade gjort. Del 
våren liten kam av ben ined fyra tänder. 

Olsen skickade kammen lill en professor i 
Köpenhamn. I lan såg på en gång all den mås
te vara myckel gammal. Arbetarna hade gjort 
ett fornfynd. Det var slenåldersfolkets sophög 
de hade funnit! 

På danska kallas en sådan hög en kökken-
mödding. I den lågstenåldersfolkets sopor i la
ger på lager. När arkeologerna grävde i den 
hittade de många olika saker. 

Bild 5 (ur Stenyxor och pyramider, s. 12). Tecknare: Anders Nyberg. 
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DEN VIKTIGASTE IUPPFINNINGEN 
Men redan innan stenåldersmänniskorna hade 
kommit (ill Norden liade det hänt något märk
värdigt i det land som nuförtiden heter Irak. 
Kanske det märk vänligaste som har hänt i he
la världshistorien! 

En vacker vårdag för tolv tusen år sedan 
gick en kvinna omkring på en bergssluttning. 
Hon funderade på en sak. Många gånger hade 
hon sandat in frön av växter som fanns där

omkring. Om nian lade fröna i en skål av sten 
och hnltadi' på dem med en annan slät sten 
fick man ett gråvitt mjöl som man kunde koka 
gröt av. Det smakade riktigt gott. Det var bra 
mat till hamen. 

Förra sommaren hade hon spillt några frön 
på marken utanför hyddan där hon bodde då. 
Sedan hade det växt upp nya strån just på det 

stället. 

Kvinnan i Irak gjorde nog den märkvärdigaste 
av alla uppfinningar. Hon hittade på JORD
BRUKET. Sedan den dagen strör bönder över 
hela världen ut frön i jorden varje vår. Och var
je höst skördar de korn eller vete eller råg eller 
ris eller frön av något annat sädesslag. 

I lar du sett! Det har växt upp alldeles fullt 
med strån på marken! På varje strå finns ett ax 
och i varje ax sitter del kom. 

Nu kan kvinnan hämta frön (ill gröten all
deles utanför hyddan där hon bor. 



A M K i! I 

G L Ö D L A \ I P A N S  t ' P P F I X N A R

l)ci fanns många uppfinnarn i l SA under don 
här tiden. En av dem hette Thomas Edison. 

l)ei var inte så. lätt. Inne i lampan skulle de
sitta en tråd som lyste när man satte på 
strömmen. Edison hade prövat med inånga 
olika slags trådar, men de smälte allihof 
när de blev heta. Nu tänkte han pröva 
med en tråd av kol. Den var väldigt »kö 
men den borde inte smälta. I lan måste 
pumpa ui alt lufi ur lampan när han hade 
salt in tråden. Om upphettat kol kommer 
i kontakt med syret i luften brinner tråden 
upp. Han hade haft sönder minst femton 
trådar!! 

Bild 7 (ur Revolutioner och ångmaskiner, s. 50). Tecknare: Jens Ahlbom. 





liksom melodien icke behöver drunkna i de underordnade stäm
morna utan även kan understödjas av dem.2 

Framställningens grundläggande idé är således att berätta i ett makro-

perspektiv; att finna genomgående temata som kan följas genom tid

erna och som gör att läsaren kan uppfatta hela texten som en sam

manhängande berättelse. För en framställning av detta slag, där de 

enheter som historikern skildrar mera är att betrakta som aggregat 

än singulära händelser eller individuella avgöranden har Paul Ricceur 

myntat termen "kvasiintrig". "Aktörerna" i skeendet - länder, kollek

tiv och liknande - och de historiska förändringarna vill han analogt 

kalla "kvasipersoner" respektive "kvasihändelser", det senare ett be
grepp som ju starkt påminner om Hans Larssons sekularhändelser.3 

Problemet kompliceras emellertid ytterligare för den som skriver för 

barn; vi vet att deras möjligheter till abstrakt tänkande och därmed 

också förståelse av allmänna och abstrakta redogörelser långt upp i 

åldrarna är begränsat. Pedagogen Ola Halidén har visat att till och 

med elever på gymnasieskolans teoretiska linjer kan ha svårigheter 

att följa strukturellt förankrade förklaringar av historiska förlopp. På
tagligt var att eleverna i hans undersökningar gärna ville relatera för

klaringarna till handlingar utförda av enskilda individer och speciellt 

till de tänkta motiven bakom dessa handlingar.4 Konsekvensen av 

det förda resonemanget blir att en framställning som vänder sig till 

barn måste utgå från "riktiga" personer och händelser, men också att 
dessa måste utväljas så, att de antingen i sig har stor egen betydelse, 
utgör tydliga exempel på centrala utvecklingsprocesser eller kan sägas 

representera betydelsefulla historiska grupper och krafter. 

* 

2 Hans Larsson, "Om det episka i svenska historien", i dens., Studier och meditationer 
(Stockholm 1958), s. 89-100. Artikeln publicerad första gången 1895. 
3 Paul Ricoeur, Time and narrative, Vol. 1 (Chicago 1984), s. 192 ff., 199 ff., 207 ff., 
224 f. 
4 Ola Halidén, "Learning History", i OxfordReview of Education, Vol. 12, No. 1 (1986), 
s. 53-66. 
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Så långt skiljer sig konsten att göra bilderböcker inte mycket från den 
problematik som till exempel varje författare av läroböcker för skolan 
möter.5 Men olikheterna är totalt sett ändå betydande. Den mest 
iögonenfallande skillnaden är givetvis bildens funktion. Det före
kommer fortfarande att bilder i barnböcker enbart utgör illustrationer 
till en självständig och primär text, men det vi i dag kallar bilder
böcker är oftast annorlunda uppbyggda. Där samverkar bild och text 
intimt med varandra, ibland till och med skapade i ett sammanhang 
och av samma person, och i många fall är bilden snarast den domi
nerande faktorn. Bilderboken som medium ställer därmed helt andra 
krav än den bok som har texten i centrum. Det gäller inte att bara 
prestera en berättande eller beskrivande text utan också rent visuella 
överväganden måste göras; det blir nödvändigt att gruppera stoffet i 
gestaltningsbara enheter, iscensätta dessa på lämpligt sätt, skriva text
avsnitt som binder samman scenerna till sekvenser och till sist spela 
upp hela "pjäsen" på den estrad som bilderboken utgör. Behovet av 
medveten dramaturgi och scenografi blir med andra ord betydligt 
större än vid författandet av andra böcker. Inte alldeles obetydliga lik
heter med teaterregissörens, filmmakarens eller serietecknarens arbete 
synes mig föreligga.6 

Några exempel ur Barnens Världshistoria kan illustrera arbetssättet. 
Bilderna 1-3 är en sekvens, avsedd att skildra det gamla Egypten och 
hur den egyptiska civilisationen för sin existens var beroende av Nilen 
och dess årliga översvämningar. En grupp bönder väntar oroligt på 
att floden skall börja stiga, man riktar böner och lämnar gåvor till 
flodguden. Till sist får prästen se stjärnan Sirius som en liten lysande 
prick långt bort i öster, vilket är tecknet på att högvattnet kommer 
(bild 1). Glädjen blir stor; folk äter, dricker och roar sig alltmedan 
vattnet stiger och lämnar efter sig ett näringsrikt slam på åkrarna (bild 
2), där bönderna sedan kan så och skörda (bild 3). En något beskäftig 

5 Jfr Christer Öhman, "Historiskt berättande som teoretiskt problem och didaktiskt pro
gram", i Historisk tidskrift nr 1 (1988), s. 30-55. 

Jämförelser kan göras med hjälp av David Ludvigssons doktorsavhandling om historiska 
dokumentärfilmer, The Historian-Filmmaker's Dilemma: Historical Documentaries in Swe-
den in the Era of Häger and Villius (Uppsala 2003). 
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läroboksuggla (i själva verket Pallas Athenas fågel, avbildad efter en 
athensk drachma) får förklara hur det kommer sig att Nilen svämmar 
över varje år (bild 2, längst upp till höger). Bilderna är som synes det 
primära inslaget i framställningen; texten har som funktion att stödja, 
fördjupa och förklara det händelseförlopp som presenteras genom 
bilderna. 

Bilderboksframställningen har som genre lägre krav på fakticitet i 
detaljerna än till exempel en lärobok för skolan och ligger i det avse
endet betydligt närmare den historiska fiktionen. Håller man sig bara 
inom det som så att säga ligger i linje med det faktiskt inträffade kan 
man därför tillåta sig ganska stora friheter beträffande framställ
ningens konkreta innehåll. Man kan till exempel med grundval i de 
allmänna kunskaper om den nordiska forntiden som finns att tillgå 
måla upp en bild av livet i en dansk stenåldersby vid Kattegatt, där 
barnen leker i strandkanten, kvinnorna arbetar i hushållet och män
nen vilar sig efter en lyckad jakt (bild 4). En för mig inspirerande 
förebild har varit Carl Grimberg, vilken ofta använde denna metod 
och som för svenska barn i folkskolan bland mycket annat har be
skrivit just vardagsliv under stenåldern.7 

På detta vis kan man i Grimbergs anda beskriva hur stenålders
folket jagar och fiskar, hur de tillagar sin mat och hur de efteråt kastar 
avfall och matrester i stora högar bakom husen, där flugorna surrar 
och där det luktar ganska illa. Eftersom boplatsen av den allsmäktige 
författaren placerats just på den plats där de berömda k0kkenm0dding-
arna upptäcktes vid mitten av 1800-talet visas i nästa scen hur fynden 
gjordes och vad sophögarna innehöll (bild 5), och det blir därmed 
möjligt att på ett osökt sätt demonstrera hur vi över huvud taget kan 
veta något om hur människor levde för flera tusen år sedan.8 

Bilderboksframställningen ger mer än de flesta andra historiska 
genrer möjligheter att leka med det förgångna och åskådliggöra de 

7 Carl Grimberg, Sveriges historia för folkskolan (Stockholm 1917, 6:e uppl.), s. 5-9. Sina 
didaktiska överväganden har Grimberg redovisat i uppsatsen "Vad vi icke behöva vid den 
grundläggande undervisningen i svensk historia", i Göteborgs Högre Samskolas 1 O-årsskrift 
(1911), särskilt s. 67 ff. 
8 Se t.ex. Geoffrey Bibby, Spadens vittnesbörd (Stockholm 1957, svensk övers.), s. 117 ff. 
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riktigt stora historiska problemen. Bild 6 skildrar inget mindre än 
jordbrukets uppkomst. Vi får se en kvinna vandra omkring på en 
bergssluttning i Främre Orienten någon gång för 12 000 år sedan, på 
ett ställe där hon ofta brukar samla in frön av växter som hon sedan 
kan mala till ett gråvitt mjöl. Nu funderar hon på en sak: Förra 
sommaren hade hon råkat spilla några frön på marken utanför hyddan 
där hon och hennes familj bodde då. Sedan hade det växt upp nya 
strån med nya frön just på det stället. Tänk om hon skulle hälla ut 
en hel näve i år? 

Vi kan se hur det går, och vi kan se hur hennes man reagerar. 
Grunden för framställningen är ett antal väl kända omständigheter: 
(1) de äldsta fynden från jordbrukskulturer har gjorts i nuvarande 
Palestina, Syrien och Irak och är ungefär 10 000 år gamla, (2) att 
korn och vete växer vilt i Främre Orientens bergstrakter och (3) att 
det i stenålderskulturerna i huvudsak var kvinnornas uppgift att 
samla bär, frön och andra ätliga växtdelar. Med utgångspunkt från 
dessa fakta har författaren och tecknaren använt sin fantasi, berättat 
om hur det kan ha gått till och på det viset skapat en framställning 
som har den nödvändiga konkretionen. 

Ytterligare ett sätt att leka med - och förhoppningsvis också 
levandegöra — det förgångna kan iakttas på bild 7. Vi har hamnat i 
Thomas Edisons verkstad, en morgon när han just står i begrepp att 
prova sin kanske mest betydelsefulla uppfinning: den elektriska glöd
lampan. Edison vänder sig till läsaren - så är det nämligen möjligt 
att göra i en bilderbok - och berättar om vad han håller på med. Han 
trycker på strömbrytaren — och vi kan sent på kvällen samma dag se 
hur lampan fortfarande lyser! Framställningen bygger på uppgifter i 
en populär biografi om Edison,9 och man kan med denna metod låta 
de unga läsarna i "virtuell" mening faktiskt komma i direktkontakt 
med de de stora och betydelsefulla historiska gestalterna. Men också 
mer obemärkta personer kan komma till tals, anonyma för efter
världen men ändå representanter för viktiga historiska grupper och 
krafter. För att ta några exempel ur högen: kaptenen på ett engelskt 

9 Hans Rude, Edison. Trollkarlen från Menlo Park (Stockholm 1946, svensk övers.). 
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slavskepp, Jacob Walter, soldat i Napoleons Grande armée, Elisabeth 
Bentley, sjuårig textilarbeterska från Leeds i England, en anonym 
soldatänka i en av 1940-talets tyska ruinstäder och den femtonåriga 
Elizabeth Eckford från Little Rock, Arkansas, hon som i september 
1957 tillsammans med åtta andra svarta ungdomar skulle börja i 
stadens Central High School.10 Grundidén är den som jag tidigare 
redogjort för: en framställning som vänder sig till barn måste ha en 
hög grad av konkretion och utgå från personer och händelser. 

* 

Vilken grad av sanning kan då en framställning av detta slag uppnå? 
Konstaterandet att skillnaden är stor mellan bilderboken och den 
dokumenterade vetenskapliga texten är givetvis trivialt, men det häv
das inte alltför sällan att författaren till historiska romaner även när 
han eller hon diktar fritt och inte direkt bygger på dokumenterade 
fakta lika väl som vetenskapsmannen kan ge uttryck för en form av 
historisk sanning - om bara den tilldiktade fortsättningen och fördjup
ningen av historien verkar "trolig" och ligger "i linje med det faktiskt 
inträffade", som Hans O. Granlid har uttryckt förhållandet.11 

Som redan antytts menar jag att det slag av historiebilderbok som 
här har presenterats genremässigt till vissa delar närmar sig den histo
riska fiktionen. Det skulle med andra ord innebära att det ovan 
förda resonemanget äger tillämplighet även för Barnens Världshistoria. 
Skildringarna av hur jordbruket uppkom eller hur det gick till när 
Edison uppfann glödlampan blir därmed historiskt "sanna", nämligen 
i den bemärkelsen att de bygger på kända fakta och ligger i linje med 
det som vi vet inträffade. 

10 Metoden är i grunden densamma som används när man i nutida museiutställningar 
för att göra framställningen levande och sätta in de utställda föremålen i ett begripligt 
sammanhang anlitar aktörer, vilka tidstypiskt klädda för museibesökarna får berätta om 
sig själva och den tid representerar. Som exempel kan nämnas Jamtli Historieland (Jämt
lands läns museum) samt Den svenska historien (Statens historiska museum och Nordiska 
museet 1993-1994). 
11 Med utgångspunkt från exempel ur historiska romaner diskuteras frågan i Christer 
Ohman, Den historiska romanen och sanningen. Historiesyn, värdestruktur och empiri i 
Georg Starbäcks historiska författarskap (Uppsala 1991), s. 171-182. 
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Uppfattningen att det i fiktionslitteratur är möjligt att med anspråk 
på att förmedla historisk sanning uppdikta händelser som "kunde ha 
inträffat" eller "ligger i linje med det faktiskt inträffade" är emellertid 
behäftad med betydande problem, det har jag kunnat peka på i min 
undersökning av Georg Starbäcks historiska romaner. Det visar sig 
nämligen att gränserna för det som "kunde ha inträffat", ramarna för 
det möjliga och tänkbara åtminstone i fallet Starbäck sätts av den 
mer eller mindre medvetet utformade grundkonception, som berätt
elsen utgår från, och det visar sig dessutom att denna grund
konception - föga förvånande - är en produkt av sin tids historiska 
vetande men också att den starkt påverkats av just då gångbara 
ideologiska och mer specifikt politiska uppfattningar. Till betydande 
del kan rentav sådant som en senare tids historiker betecknar som 
svagt underbyggda fördomar inverka. 

När Georg Starbäck utifrån den omfattande historiska bildning han 
besatt i sina romaner diktade till händelser som han menade "kunde 
ha inträffat" var det därför inte alls en fördjupad bild av den historiska 
verkligheten han gav. Vi ser så här efteråt mycket tydligt att han då 
mer förstärkte sin egen föreställning om hur denna verklighet hade 
tett sig, och vi kan lika tydligt genom jämförelser se att denna hans 
frihet var klart mindre i genrer där kravet på empirisk förankring av 
detaljerna är starkare (läroböcker för skolan och populärvetenskapligt 
berättande).12 Konsekvensen blir rimligen att inte heller en bilderbok 
för barn kan ger mer av historisk sanning än att den förmedlar en för 
tillfället någorlunda allmänt vedertagen uppfattning om det förgång
na. Kanske är detta en rimlig ambitionsnivå, kanske är det snarast 
något som liknar retorikens strävan efter att en framställning skall vara 
"sannolik", som bör vara målet, det vill säga att texten av publiken 
kan uppfattas som en rimlig beskrivning av ett stycke verklighet -
samt förstås att barnen har nöje av läsningen. 

12 Öhman (1991), s. 181 f. 
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Att slänga läroböckerna och lära av 
skönlitteraturen? 

Historien om och i de svenska barnböckerna 

Stefan Johansson 

Barnlitteraturen avspeglar i ännu högre grad än den allmänna littera
turen ett lands nationella myt, nationens självuppfattning. 

Maria Nikolajeva1 

Vad betyder barn- och ungdomsböcker för vår syn på det förgångna? 
Många känner till Emil från Katthult, har sett några avsnitt av Den 
vita stenen, bläddrat i en serieversion av Johan Vildes afrikanska min
nen eller hört signaturmelodin till Huset Silfvercronas gåta.2 Dessa 
skildringar utspelas alla i förfluten tid; på ett eller annat sätt förhåller 
de sig, för att citera sistnämnda visa, till 

historien om svält och förtryck och nöd, 
överflödsliv och ond bråd död. 

Berättelser som dessa har vi alla mer eller mindre väl bevarade i min
net. De historiska romanerna innehar dock en ganska undanskymd 
position i den barn- och ungdomslitterära kanon i Sverige. Det 
historiska perspektivet i Astrid Lindgrens berättelser betonas sällan. 
Maria Gripes skildring av tidigt 1900-tal i den så kallade Skuggserien 

1 Maria Nikolajeva, "Barnlitteraturen efter krigen", i Johan Wrede (red.), Finlands svenska 
litteraturhistoria, del II (Helsingfors & Stockholm 2000), s. 303. 
2 Huset Silfvercronas gåta (med manus och regi av Gunila Ambjörnsson) visades för första 
gången i TV 1974. En reviderad version i bokform kom 1992. 
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ses närmast som ett undantag i förhållande till hennes övriga produk
tion, och Sven Wernströms Trälserie betraktas inte sällan som en 
serie utan direkta föregångare eller efterföljare. Den historiskt färgade 
fantasygenren har kopplats samman med den engelskspråkiga littera
turen, och svenska verk inom området har varit fåtaliga och föga 
omskrivna. Trots att framträdande författare i den svenska barn- och 
ungdomslitterära kanon sällan beskrivs som författare av just histo
riska romaner, finns det gott om populära verk inom genren. Vilken 
historia lär man sig i dessa böcker? 

De inhemska barnböckerna skattas mycket högt i Sverige. Av stati
stiken från folk- och skolbibliotek kan noteras att de 20 mest utlånade 
författarna år 2000 alla var svenska författare av barn- och ungdoms
litteratur. Dessa siffror är världsunika. I Norge placerade sig den mest 
utlånade norska barnboken, i en sammanställning från mitten av 
maj 2002, först på 43:e plats av alla utlånade verk.3 Det är särskilt 
den moderna svenska barnboken som röner denna uppskattning. År 
2000 var alla författarna på de 20 främsta placeringarna ännu i livet. 
Detta kan jämföras med England, där huvudsakligen den äldre barn
boken uppmärksammas av kritiken, i form av Lewis Carrolls Alice-
böcker, Beatrix Potters sagor, Kenneth Grahames Det susar i säven 
och A. A. Milnes berättelser om Nalle Puh. I Sverige betonas i stället 
tiden efter andra världskriget. Under 1945 kom de första böckerna 
om såväl Pippi Långstrump som Kulla-Gulla, och Lennart Hellsing, 
Sven Wernström och Tove Jansson debuterade. Året brukar därför 
räknas som den moderna svenskspråkiga barnbokens födelseår. 

Uppfostran genom historien 

Den historieförmedlande rollen hos barnböckerna har påtalats av 
många, till exempel Vivi Edström: "I äldre tid såg man möjlighet att 
elda till bragder och fosterlandskärlek genom att skildra historiens 

3 Sveriges Författarfond, "De mest utlånade författarna i folk- och skolbibliotek 2000", 
www.svff.se/topp00.html (15/5 2002); "100 mest utlånte b0ker i Bibliofil-bibliotek de 
siste 6 måneder", www.bibsvst.no/top 100ustat.html (15/5 2002). 
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hjältar som stora förebilder".4 Det har ibland betonats att verken 
under tidigt 1900-tal först och främst handlade om spännande även
tyr, ofta knutna till större politiska skeenden, medan de under seklets 
andra hälft allt mer kom att beröra stilla vardagsliv. Samtidigt avhero-
iserades skildringar av krigiska bedrifter. Det socialhistoriska per
spektivet har under det senaste halvseklet ökat inom barnkulturen 
(liksom inom historievetenskapen).5 

Det klassiska verket om svensk barn- och ungdomslitteratur, Greta 
Bolins och Eva von Zweigbergks Barn och böcker som utkom första 
gången 1945, hämtade sitt inledningsmotto från Graham Greene: 
"Det är kanske endast i vår barndom som böcker har något djupare 
inflytande på vårt liv".6 Verkets författare hade tolkningsföreträde till 
barn- och ungdomslitteraturen under flera decennier.7 Under 1960-
talet började Barn och böckers ideal på allvar ifrågasättas, inte minst 
av Lennart Hellsing, som menade att Bolin och von Zweigbergk var 
alltför präglade av 1800-talets konservativa bildningssyn. Han ansåg 
att de tvingade på barnen föråldrade verk och saknade förståelse för 
nöjesläsning.8 

Liksom kvinnornas läsning och dess tänkta effekter oroade många 
under 1800-talet, centrerades barns och ungdomars läsning allt mer 
under 1900-talet. I diskussioner kring barnböcker har rekommenda
tioner på lämplig, och varningar för olämplig, litteratur ofta inflikats. 
För att ge ett konkret exempel inleds en typisk studiehandledning i 
barnlitteratur med avsnittet "Vad är en bra barnbok?" och innehåller 
även kapitlet "Bra och dåliga barnböcker". I kursiv stil betonas att 
verkets litteraturlistor enbart omfattar kvalitetsböcker. Bra böcker, 
hävdas det, behövs som motvikt till "den kommersiella litteraturen 

4 Vivi Edström, Barnbokens form. En studie i konsten att berätta (Göteborg 1980), s. 127. 
5 Ying Toijer-Nilsson, Minnet av det förflutna: motiv i den moderna historiska ungdoms

romanen (Stockholm 1987), s. 178; Ying Toijer-Nilsson, Skuggornas förtrogna - om Maria 
Gripe (Stockholm 2000), s. 164. 
6 Greta Bolin, Eva von Zweigbergk & Mary 0rvig, Barn och böcker (Stockholm 1970 
(1945)), s. 9. 
7 Lena Kåreland, Traditionalist och smakdomare. Eva von Zweigbergks barnbokskritik under 
1840-talet (Uppsala 1997), s. 36. 
8 Kåreland (1997), s. 44, 103. 
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och kulturen", vilket implicerar att bra böcker inte kan vara "kom
mersiella", och att "kommersiella" böcker inte kan vara bra. Verket 
refererar även, utan att uttryckligen hålla med eller ta avstånd ifrån, 
åsikten att det är bättre att barn inte läser någonting överhuvudtaget 
än att de läser "kvalitativt undermåliga" böcker.9 

Under 1900-talet växte barnkulturen kraftigt i omfattning och 
betydelse. Sammanlagt trycktes drygt 8 000 barnböcker på svenska 
under seklets första hälft, medan det vid 1980-talets slut kom inte 

mindre än 1 000 barnböcker varje år.10 Siffrorna har under inledning
en av 2000-talet ökat till över 1 200 tryckta verk per år.11 Enbart 
Rabén & Sjögrens utgivning av i första hand skön- och facklitteratur 
för barn och ungdom belöpte sig under år 2002 till cirka 200 nya 
titlar, förutom nyutgåvor av verk av författare som Astrid Lindgren, 
Lennart Hellsing, Barbro Lindgren och Gunilla Bergström. Mot
svarande siffror för Bonnier Carlsen är omkring 250 nya titlar under 
året, plus nytryckningar av verk av bland andra Elsa Beskow och Ulf 
Stark.12 

Trots att barnlitteraturen diskuterats länge utvecklades ett veten
skapligt studium av området sent. Den första svenska doktorsavhand
lingen kom 1964, och det dröjde en bit in på 1980-talet innan av
handlingarna blev fler än några enstaka pionjärverk. Forskare i ämnet 
hyser ofta stark tilltro till skönlitteraturens didaktiska betydelse. 
Ingrid Nettervik menar till exempel att den är "oöverträffad som 
kunskapsförmedlare" — genom skönlitteraturen kan ungdomar på 
bästa sätt lära sig fakta om skilda miljöer och tider.13 Sven Wernström 
konstaterar å sin sida, i än skarpare ordalag: "Vi måste slänga läro
böckerna och använda skönlitteratur i svenska och historia".14 Hos 

9 Birgitta Åhlén, Veta mera om barnböcker. Studieplan och handledning i barnlitteratur 
med boklistor (Lund 1987), s. 8, 11, 14, 101-117. 
10 Åhlén (1987), s. 101; Eva von Zweigbergk, Barnboken i Sverige 1750—1950 (Stockholm 
1965), s. 387. 
11 Svenska barnboksinstitutet, '"Årgång 2002'. Bokprovning på Svenska barnboksinsti
tutet", www.sbi.kb.se/doku3.html (2003; hämtad 2/5 2003). 
12 Henriette Zorn, "Förlagen jagar ständigt nya karaktärer", i Dagens Nyheter 6!5 2002. 
13 Ingrid Nettervik, I barnbokens värld (Malmö 2002), s. 223, 239, 270. 
14 Sven Wernström, Ös böcker över barnen! Artiklar och debattinlägg 1987—1990 (Hede
mora 1990), s. 68. 
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somliga debattörer betraktas således skönlitteraturen som viktigare än 
den mer vetenskapligt färgade historieskrivningen. 

Den svenska litteraturhistorien och barnböckerna 

Genom olika översiktsverk lärs svenskarna vilken som är deras nation
ella litteratur, men inkluderandet av barn- och ungdomsböcker i dessa 
verk inleddes inte på allvar förrän på 1980-talet. Här ska ett exempel 
ges på hur en nationell historieskrivning om barnböcker kan se ut, i 
form av Göran Häggs Den svenska litteraturhistorien från 1996.15 

Avsnittet om barn- och ungdomslitteratur är betitlat "Astrid Lind
gren och barnets årtionden", och just Lindgren innehar en obestridd 
tätposition. Hon tilldelas 170 rader, vilket kan jämföras med den 
andraplacerade Tove Janssons 23. Därefter följer Åke Holmberg på 
15 och Nils-Olof Franzén samt Sivar Ahlrud på 14 rader. De fem 
efter Astrid Lindgren mest diskuterade författarna når tillsammans 
inte upp till hälften av det utrymme som tilldelats henne. Elsa Beskow 
och Alice Tegnér berörs inte alls i avdelningen om barnböcker, utan 
tas upp kursivt i ett annat avsnitt, som behandlar "poetiska idyller". 
Beskows böcker menas vara av "obefintligt djup" och deras popu
laritet förklaras mer av illustrationerna än texterna. Hägg betonar det 
politiskt daterade hos Beskow (vars barnböcker beskrivs som "kvint
essensen av dåtidens borgerliga drömmar") och Tegnér, men slår fast 
deras betydelse för svenskens självbild. "De har överlevt sedan psalmer 
och kampsånger tystnat och lämnats åt generad glömska", sägs det 
om den sistnämndes barnvisor. 

Göran Hägg menar att Astrid Lindgren är den mest representativa 
och betydande författaren från den svenska välfärdsstatens år. Han an
ser att de få svenska världsförfattare som funnits alla har varit kvinnor, 
och räknar upp den heliga Birgitta, Fredrika Bremer, Selma Lagerlöf 
och Astrid Lindgren. Hägg refererar ofta till "vuxenlitteraturen": Mio, 
min Mio jämförs med Hjalmar Söderbergs Den allvarsamma leken 
och Selma Lagerlöfs Jerusalem; Lindgrens stilistiska likheter med sist-

^ Avsnittets citat: Göran Hägg, Den svenska litteraturhistorien (Stockholm 1996), s. 391, 
560-570. 
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nämnda författare betonas vid ett flertal tillfällen. Paralleller dras mel

lan Åke Holmbergs deckarparodier och Don Quijote, liksom mellan 

skeendena i Mumindalen och i Tjechovs dramer, medan Trälarna 

sägs vara skriven i Fridegårds och Fogelströms anda. Kalle Blomkvist 
och Rasmus liknas vid Eyvind Johnsons Drömmar om rosor och eld 
och Pippi Långstrump menas ha paralleller med Gösta Berlings saga. 

Astrid Lindgrens böcker sägs vara "representativa för tidens svenska 

kulturmiljö" och "en spegel av svensk samtid och dess idéklimat". 

Hägg påstår att den svenska barnbokens storhetstid var över på 

1970-talet och uttalar sig syrligt om "engagerade" och "tillvända" för

fattare som aldrig nådde större läsargrupper. Hägg kritiserar vänster

vågens "horribla" slutsatser avseende barnbokens samhällssyn, och slår 

fast att de nya, politiska berättarna huvudsakligen var dåliga författare. 

Resultatet blev "en återgång till gamla tiders moraliserande barn

indoktrinering". Sven Wernströms Trälserie blev "en sorts klassiker" 

tack vare författarens berättartalang, och på grund av att hans politiska 

engagemang, till skillnad från kollegernas, inte bara var ett försök att 

haka på något som var lönsamt för tillfället. 

För Hägg är tiden från krigsslutet och ett par decennier framåt den 

svenska barnlitteraturens förlovade årtionden. Lindgrens tidiga verk 

prisas, och Mio, min Mio utnämns till hennes mästerverk. Madicken 

och Junibackens Pims beskrivs som delvis "präglad av vänstervågens 

anda", medan Bullerbyböckerna å sin sida är "en folkhemsk och jäm
lik motsvarighet till nittitalets högborgerliga bondedrömmar". Idyllen 
i dem är utan fläck, och "missväxt och amorteringar, parning och slakt 

ligger utanför blickfältet". Hägg understryker att Lindgren i böckerna 

om Emil och Madicken rör sig från mer obestämd sagotid till uttalad 

historisk miljö, närmare bestämt tidigt 1900-tal. Han förvånas över 
att såväl kritiker som anhängare inte ser Lindgrens författarskap mot 

bakgrund av en litterär tradition. Särskilt det svenska inflytandet -

skillingtryck, Gustaf Fröding och Albert Engström - betonas. Hägg 

hävdar att Astrid Lindgren är "överlägsen nästan allt i tidens seriösa 

prosa", och ett "uttryck för det bästa i dåtidens svenska kultur". 

Häggs text visar hur politisk diskussionen gärna blir när barnböcker 
berörs, inte minst ur ett historiskt perspektiv. Analyser av litteratur-
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historiska översiktsverk kan vara en väg att visa hur en svensk själv
bild konstrueras. Tydligt är att barnboken, inte minst i form av Astrid 
Lindgrens berättelser, ses som mycket betydelsefull för denna själv
bild. 

Våra barn och andras ungar 

Den egna litteraturen knyts till andra inte minst genom översätt
ningar. Från vilka språk översätts då barn- och ungdomslitteratur till 
svenska, och hur är attityden till dessa böcker? Vad gäller barnboken 
var tyska länge det språk från vilket böcker främst översattes i 
Sverige, för att under 1850-talet ersättas av engelska, som sedan dess 
behållit sin position. Engelskan stod år 1999 för 83 % av de över
satta barnböckerna.16 Vissa språk har översatts ytterst sparsamt. 
Mellan åren 1966 och 1973 översattes fyra titlar från ryska; under 
samma period var siffrorna 54 böcker från holländska och 2 040 
från engelska. Det fanns kritiker i samtiden (bland andra Gunila 
Ambjörnsson) som efterlyste ett större inflytande från den Tyskspråk
iga barnlitteraturen, men ändå var engelskans kvantitativa inflytande 
mer än 500 gånger större. Idag är den engelskspråkiga litteraturens 
dominans än tydligare, och det översätts 2 000 barnböcker från eng
elska för varje verk som överförs från ryska. Siffrorna bör betänkas 
mot bakgrund av Rysslands sekellånga ställning som ett framstående 
barnboksland, där det redan vid första världskrigets utbrott årligen 
gavs ut 1 000 barnböcker. Vad gäller övriga nordiska länder har det 
hävdats att det inte varit frågan om något egentligt nordiskt utbyte, 
utan snarare ensidig svensk export.17 

Svenska ungdomsböcker hade år 2002 en kvinnlig huvudrolls
innehavare i endast drygt hälften så stor utsträckning som de över
satta böckerna. Detta trots att de debuterande svenska författarna till 

16 Stefan Mählqvist, Böcker för svenska barn 1870—1950. En kvantitativ analys (Stockholm 
1977), s. 62; Svenska barnboksinstitutet, '"Årgång 1999'. Bokprovning på Svenska barn
boksinstitutet", www.sbi.kb.se/doku.html (2000; hämtad 2/5 2003). 
17 Christina Tellgren, På barnens bokmarknad. Utgivningen av barn- och ungdomslitteratur i 
Sverige 1966—1975 (Stockholm 1982), s. 78, 81ff, 164. 
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73 % var kvinnor, och trots att flickor brukar hävdas läsa mer än 
pojkar. Denna inriktning på att skriva om pojkar hänger kanske 
samman med en överdriven tilltro till att vi svenskar inget har att 
lära av utlandet inom området. "I länder med mer utpräglad macho-
kultur än i Sverige blir man kanske chockad över att manlige Castor 
visserligen målar och snickrar som en hel karl, men också tycker myc
ket om att sy och baka", kan det heta i en modern lärobok. Det kan 
slås fast att den svenska litteraturen för unga läsare "åstadkom moral
isk upprördhet i länder där man inte var lika frispråkig som i Sverige", 
och beklagas att nakenhet i barnböcker är mindre acceptabelt utom

lands: "Nakna bröst på kvinnor uppskattas inte i USA, åtminstone 
inte om de avbildas i barnböcker". Inte sällan förklaras att "den 
svenska barn- och ungdomsutgivningen hör till den bästa i världen". 
Den är inte "auktoritär och överpedagogisk som i många andra 
länder. Och den är mycket uppskattad utomlands!"18 

Det har ibland talats om en barnbokens kris i Sverige, vilken bland 
annat menas ta sig uttryck i en ökande andel översättningar. För år 
2002 visade emellertid Svenska barnboksinstitutets siffror att andelen 
översättningar minskat till 52 %, och man menade att detta kunde 
bero på "våra enastående svenska författare".19 Övriga Norden upp
visar högre siffror vad gäller andelen översatt barn- och ungdoms
litteratur. I Danmark uppgick den "egna" litteraturen inom området 
till 25-30 % mellan 1968 och 1974, och motsvarande andel på 
Island var under första hälften av 1970-talet inte större än drygt 
17 %. Siffrorna för svenska original befann sig under samma period 
kring 45 %; 1970 var de så höga som 53,7 %.20 De, liksom dagens 
översättningsprocent, är inget tecken på att Sverige dränks i översatt 
litteratur mer än våra grannländer. 

^ Lena Kjersén Edman, Barn- och ungdomsböcker genom tiderna (Stockholm 2002), s. 
119, 134 f., 187. 
19 Svenska barnboksinstitutet (2003). 
20 T eligren 1982, s. 71, 91 ff. 
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Vad är en barnbok och när var historien? 

Ibland ses ungdomslitteraturen som en avdelning av barnlitteraturen, 
och det händer inte sällan att tolvårsåldern används som en gräns 
mellan barn och ungdomar. Denna typ av gränsdragningar blir mer 
poänglösa än precisa emedan det kan vara svårt att försöka slå fast 
om en bok är menad att läsas av en elva- eller trettonåring. Ofta blir 
därför "barn- och ungdomslitteratur" en samlingsbeteckning utan 
tydliga interna avgränsningar. Hur avskiljs då barn- och ungdoms
böcker från annan litteratur? Torben Weinreich, dansk professor i 

barnlitteratur, menar till exempel att det huvudsakligen finns två för
hållningssätt. Antingen ser man denna litteraturgrupp som litteratur 
som skrivs för barn och ungdom, eller som böcker som verkligen läses 
av barn och ungdom. Weinreich menar dock att sistnämnda inställ
ning är problematisk. Många vuxenböcker läses av unga, och om man 
använder FN:s definition av barn som människor under 18 år, skulle 
en stor del av litteraturen räknas som barnböcker om den faktiska 
läsningen stod i centrum mer än intentionerna med de enskilda 
verken.21 Det finns emellertid goda skäl att studera barns och ung
domars faktiska läsning, liksom de verk som publicerats med nämnda 
läsargrupp i tankarna. 

I Tyskland är det avsevärt mer vanligt än i Sverige att ungdoms
boken knyts till den populärlitterära sfären.22 Svenskar som skrivit i 
ämnet har ibland undvikit ungdomars verkliga läsning till förmån 
för (ansedda) böcker som publicerats med uttrycklig inriktning på 
unga läsare. Detta kan synas vara ett mindre viktigt diskussions
område, men kan ändå inverka på den nationella självbilden. Den 
svenska barnkulturen vill man gärna se som präglad av Astrid Lind
gren och Lennart Hellsing mer än av amerikansk populärkultur, 
även om undersökningar inte sällan visat att engelskspråkig populär
litteratur hör till ungdomars favoritläsning.23 

21 Torben Weinreich, Bornelitteratur — en grundbog (K0benhavn 2001), s. 10 ff. 
22 Lars Furuland, Mary 0rvig & Sonja Svensson, Ord och bilder för barn och ungdom, bd 3, 
Ungdomslitteraturen. Historik, kommentarer, urval (Stockholm 1994), s. 15. 
23 Ulla Lundqvist, Blandgrottbjörnar, törnfaglar och monster. En analys av ungdomars läsning 
(Lund 1988), s. 12 f. 
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Liksom vad gäller vuxenlitteraturen diskuteras mer ansedda för

fattare i högre grad än mer populära verk som anses stå på lägre nivå. 

Kritiken mot "dåliga böcker" har varit som mest högljudd när det 

handlat om de ungas läsning. Det kan till och med påstås att verk 

måste vara av en viss litterär kvalitet för att överhuvudtaget kunna 

räknas som en barnbok.24 Vanligare är att forskningen hävdar att 

verk som inte är "bra" inte är värda att skriva om. I sitt banbrytande 

verk om den norska barnbokens historia slår till exempel Sonja 

Hagemann fast att hon endast behandlar böcker som befinner sig på 

"et forsvarlig litteraert nivå".25 

Populärlitteraturen tangerar ungdomslitteraturen genom att den 

ofta är inriktad på en ung läsekrets. Studier av barns och ungdomars 

läsning inkluderar emellertid sällan populärkulturella produkter: 

"Masslitteraturen förbigår jag helt — generellt gäller att min under

sökning begränsar sig till konstnärligt intressanta och/eller på annat 

sätt betydelsefulla insatser".26 Det beklagliga i sammanhanget är att 

vissa typer av läsning mer eller mindre har underkänts som forsk

ningsobjekt. 1990-talets mest utlånade svenska kvinnliga roman

författare var Alice Lyttkens (till 1992) och Elsi Rydsjö (från 1993), 

vilka båda låter sina berättelser utspelas i förfluten tid.27 Historiska 

romaner av författare som dessa har getts föga utrymme i diskussion

er kring historiska romaner, och Margit Sandemos miljonsäljande 

långserie Sagan om Isfolket har inte recenserats i pressen. Hennes be

rättelser har avfärdats som "porrfantasier, spökerier och 'historia'".28 

Historiska romaner kan definieras på många sätt, men gemensamt 
för de flesta som skrivit i ämnet är att de fastslagit en tidsgräns för 

hur långt bakåt i tiden en bok måste utspelas från sin samtid för att 

räknas som historisk. Enligt de flesta måste en historisk roman ut-

24 Zena Sutherland & May Hill Arbuthnot, Cbildren and Books (Glenview 1986 (1947)), 

s. 5. 
25 Sonja Hagemann, Barnelitteratur i Norge, 1914—1970 (Oslo 1974), s. 8. 
26 Ulla Lundqvist, Tradition och förnyelse. Svensk ungdomsbok från sextiotal till nittiotal 

(Stockholm 1994), s. 15. 
27 Dag Hedman, "Flykten till vildmarken och historien", i Lars Lönnroth & Sven 
Delblanc (red.), Den svenska litteraturen, vol. III (Stockholm 1999), s. 579. 
2® Lundqvist (1988), s. 62. 
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spelas minst 30 eller 60 år bakåt i tiden. Den sista delen av titeln på 
Walter Scotts Waverley, det vill säga or t'is sixty years since, har ofta 
fungerat som genrebestämmande vattendelare.29 Här är inte rätta 
platsen att debattera den eventuella vikten av denna typ av defini
tioner; det må vara tillräckligt att betona att alla böcker vars hand
ling utspelas i det förgångna tas upp i den undersökning som följer. 
Att denna undersökning uppehåller sig vid mer "erkända" böcker 
bör inte ses som ett principiellt ställningstagande, utan snarare som ett 
försök att förenkla urvalsproblematiken. 

Nils Holgersson-plaketten 

Sveriges Allmänna Biblioteksförening (som sedan några år tillbaka 
heter Svensk Biblioteksförening) började dela ut Nils Holgersson-
plaketten 1950. Priset utdelas årligen till författaren av föregående 
års bästa barn- eller ungdomsbok, och blev tidigt områdets mest 
prestigefyllda belöning. Första året gick priset till Astrid Lindgren 
för Nils Karlsson-Pyssling, och senast (år 2002) premierades Wilhelm 
Agrells Dödsbudet. 

Även om Nils Holgersson-plaketten är det tyngst vägande av de 
nationella barn- och ungdomsförfattarpriserna i Sverige, finns det en 
uppsjö av andra belöningar. Instiftandet av barnbokspriser tar inte 
fart på allvar förrän en bit in på 1980-talet när till exempel Din bok 
- vårt val (1984), Sjöstrands Kattpris (1984), Silverhornet (1985) 
och Wettergrens barnbokollon (1986) delas ut för första gången. 
Denna hausse för barnbokspriser sammanfaller i tiden med inklu
derandet av barnböcker i den litterära kanon. Av övriga nationella 
priser kan Alfonsbokalen, Astrid Lindgren-priset, Bokjuryn, Express
ens Heffaklump, Peter Pan-priset, Slangbellan och Kulla Gulla-priset 
nämnas. Det finns även många belöningar för barnboksillustrationer, 
exempelvis Elsa Beskow-plaketten. 

Nils Holgersson-plaketten har huvudsakligen tilldelats författare 
för enskilda eller ett fåtal namngivna verk. Även dess ställning som 

29 För definitionsfrågor, se Stefan Johansson, En omskriven historia. Svensk historisk roman 

och novell före 1867 (Uppsala 2000), s. 54—62. 
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områdets mest betydelsefulla pris gör det lämpligt som studieobjekt.30 

Ibland (senast 1983) tilldelas en författare priset för sin samlade pro
duktion, men för det mesta är det ett namngivet verk som premieras. 
Stadgarna ändrades 1963, i syfte att kunna ge priset för samlad pro
duktion; under 1980-talet ändrades dock praxis så att detta aldrig 
skulle vara ett förstaalternativ. 

Den svenska historien berörs ofta av såväl pristagare som jury. 
Inte bara 1993 års Barnens svenska historia av Sonja Hulth, fyra band 
skrivna "i Nils Holgerssons anda",31 har belönats. Det förflutna 
omnämns på ett eller annat sätt i prismotiveringarna från åren 1960, 
1964, 1970, 1972, 1974, 1979, 1984, 1985, 1986, 1987, 1989, 
1991, 1993, 1994 och 1999. Historiska berättelser tilldelades även 
priset 1956, 1965 och 1981. Belöningar för skildringar av det för
gångna har accentuerat mot 1900-talets slut, från att ha varit nästan 
frånvarande under plakettens två första decennier. Kanske är det även 
symptomatiskt att när en fackbok belönades 1993 (vilket då inte 
hade inträffat på mer än 40 år), var det en historisk sådan, i form av 
Sonja Hulths Barnens svenska historia. Om de allra senaste årens för
hållandevis sparsamma belönande av historiska berättelser (särskilt 
jämfört med tiden mellan 1970 och 1994) är att se som en tendens 
eller ett sammanträffande, är en fråga som torde kunna besvaras bättre 
om några år. 

Sammantaget har en dryg tredjedel av de verk som tilldelats 
utmärkelsen handlat om det förgångna, siffror som ökar till omkring 
50 % för kvartsseklet efter 1970. De nio senaste verken med (eller 
författarna med inriktning på) historisk handling som tilldelats 
utmärkelsen har alla fått det förgångna omnämnt i motiveringen. 
Fem av åtta av de första historiskt inriktade berättelserna som erhöll 
utmärkelsen fick det historiska perspektivet omnämnt på något sätt i 
sagda motivering. 

30 Nils Holgersson-plakettens historia behandlas utförligt i Anna Birgitta Eriksson & Lena 
Kjersén Edman, Pris vare barnboken! En historik över Sveriges Allmänna Biblioteksförenings 
barnbokspriser (Stockholm u.å. (troligen 2000)). 
3^ Eriksson & Kjersén Edman (u.å.), s. 53. 
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Den svenska barn- och ungdomsbokens förhållandevis (vänster-) 
politiska laddning, som blev alltmer uppenbar från och med slutet 
av 1960-talet, är lätt att notera vid en genomgång av prismotivering
arna. Det betonades att verken skulle vara "progressiva", "medvetna" 
och "solidariska".32 1984 ges Ulf Nilsson priset för berättelser "om 
politiskt och kulturellt förtryck i dagens och gårdagens värld", och 
året efter beskrivs Mats Larssons prisvinnare som en skildring av 
"förtryck", "förnedring" och "elände" med paralleller mellan 1400-
tal och nutid. Motiveringen från år 1987 inleds med det sombra 
konstaterandet: "Under slutet av 70-talet och början av 80-talet mörd
ades 70 000 indianer av militärdiktaturen i Guatemala", och det slås 
fast att Monica Zaks bok skildrar "nästan outhärdliga grymheter".33 

Det är tydligt att en del mycket mörka historiska skildringar (inte 
minst av högerdiktaturer och imperialism) för barn och ungdom 
premierats, och att nyssnämnda motiveringar, på ett eller annat sätt, 
berört det förgångna. Uppenbart är också att realism i allt större 
utsträckning blir ett honnörsord under de sista decennierna av 1900-
talet. Utöver ovan nämnda exempel beröms bland annat Annika 
Thors Havets djup från 1999 för att den inte präglas av "minsta spår 
av nostalgi".34 

Betydelsen av paralleller mellan det förgångna och nuet har be
tonats vid ett flertal tillfällen. Sven Wernström beröms 1974 för att 
hans verk "ger upphov till paralleller och diskussioner om vår egen 
tid", Ulf Nilssons berättelser (1984) rör som noterats förtryck "i 
dagens och gårdagens" värld, och Mats Larssons bok (1985) gör det 
"lätt att dra paralleller till händelser i vår egen tid".35 En del av 
berättelserna har en självbiografisk tendens eller ett dito periodval. 
Mellan 1986 och 1991 belönades tre manliga författares uppväxt
skildringar, förlagda till svenskt 1950-tal. Bengt Martin skildrade i 
sin tur (1979) en pojkes uppväxt under slutet av 1940-talet. Nedan 

32 Eriksson & Kjersén Edman (u.å.), s. 19 f., 27. 
33 Eriksson & Kjersén Edman (u.å.), s. 49 f. 
34 Eriksson & Kjersén Edman (u.å.), s. 56. 
35 Eriksson & Kjersén Edman (u.å.), s. 44, 49. 
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följer en uppställning av de vinnare som behandlat det förgångna i 
sina verk. 

Tabell 1. Historiska skildringar som tilldelats Nils Holgersson-

År Pristagare Handlingstid Huvudp. Handlingsområde 
1956 Olle Mattson ca 1900 pojke Sverige 

1960 Kai Söderhjelm 1500-talet pojke Finland 

1964 Karin Anckarsvärd ca 1900 pojke Sverige 

1965 Gunnel Linde ca 1920-30 p. och f. Sverige 

1970 Stig Ericson blandat olika främst USA 

1972 I. Sandman Lilius ca 1880 olika främst Finland 

1974 Sven Wernström medeltiden olika Sverige 

1979 Bengt Martin 1940-talet pojke Sverige 

1981 H. Linderholm 1700-talet pojke USA 

1984 Ulf Nilsson 1900-talet pojkar främst Sverige 

1985 Mats Larsson 1400-talet pojke Kanarieöarna 
1986 Peter Pohl 1950-talet pojke Sverige 

1987 Monica Zak 1980-talet flicka Guatemala 

1989 Mats Wahl 1950-talet pojke Sverige 

1991 Henning Mankell 1950-talet pojke Sverige 

1993 Sonja Hulth hela historien ingen Sverige 

1994 Thomas Tidholm 1800-talet pojke Sverige 

1999 Annika Thor 1940-talet flickor Sverige 
2001 Janne Lundström 1600-talet ingen Afrika 

Mer än en tredjedel av de böcker som tilldelats Nils Holgersson-
plaketten handlar om det förgångna. Könsfördelningen mellan de för
fattare som fått priset är jämn om man räknar samtliga vinnare hittills, 
men vad gäller just de berättelser som utspelas i förfluten tid står 
männen för två tredjedelar.36 

36 Stig Ericson tilldelades priset för sin samlade produktion, vilken främst utgörs av de 
historiska berättelser som omnämns i prismotiveringen, varför han inkluderats här. Liksom 
i ett par andra fall kan ingen mer konkret tidsperiod eller huvudperson slås fast. Sonja 

Hulths faktabok ingår i uppställningen för fullständighetens skull. Även gränsfall har inklu

derats i denna sammanställning; Monica Zak behandlar skeenden under samma decen-
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I denna undersökning är de manliga författarnas huvudpersoner 

nästan uteslutande pojkar, medan kvinnornas böcker i större utsträck

ning handlar om båda könen. Att pojkar dominerar som huvudper

soner i den svenska ungdomslitteraturen har noterats förr.37 Berättel

serna utspelas ofta i Sverige under 1900-talet, och verk som äger rum i 

andra länder och tidsperioder skildrar gärna svenskars öden och även

tyr. De finlandssvenska författarna skriver huvudsakligen om finlands

svensk historia. En "folklig" infallsvinkel på historien har premierats 

framför berättelser om kungar och drottningar; symptomatiskt är att 

Sonja Hulth prisas för att hon följer den svenska historien "från ett 

folkligt perspektiv".38 Gunilla Bergström, författare till böckerna om 

Alfons Åberg, formulerar kanske denna inställning tydligast:39 

Inga prinsessor, äventyr eller rymdmän! Inga läckra bilder och framför 
allt inga söta lögner. Jag vill berätta sanna historier om verkliga män
niskor, just som vi beter oss till vardags. [ ] Verkligheten är saga 
nog. 

Det är inte bara sagoaktiga äventyr med prinsar och prinsessor som 

saknas, inte heller finns det några skildringar av Antiken, biblisk tid 
eller det forntida Egypten bland de belönade verken. Det medeltida 

Europa är även det betydligt mer frånvarande än i andra länders 

litteratur. Svensk historia, i första hand modern sådan, sätts i främsta 

rummet. 

Avslutningsvis kan konstateras att kritisk diskussion av såväl histo

rien som historieskrivningen förekommer ofta i barn- och ungdoms

böcker i Sverige. Många berättelser betonar frågor om vilka som skri
ver historien och bestämmer vad den ska handla om, detta gäller även 

andra böcker än de som tilldelats Nils Holgersson-plaketten. Histo

rien ses sällan som för evigt fastslagna fakta; den omkonstrueras hela 

nium som hennes vinnarbok trycktes, och Irmelin Sandman Lilius skildrar ett finlands
svenskt kustsamhälle under sent 1800-tal, med vissa drag av fantasy. 
37 Svenska barnboksinstitutet (2003). 
38 Eriksson & Kjersén Edman (u.å.), s. 53. 
39 Citatet hämtat från Lena Kjersén Edman, Barn- och ungdomsböcker genom tiderna 
(Stockholm 2002), s. 139. 
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tiden, och inte enbart i vetenskapliga verk, eller som Tant Hedvig sa 

till Lisa och Lasse i Huset Silfvercronas gäta: "Det är ni som gör histo

rien för dem som kommer efter!"40 

40 Via hem.bredband.net/bl40510/filmer/episodguider.html kan man nå en avsnitts
guide till serien, sammanställd av Björn Mattsson. 
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Kampen om naturen 

Om miljöhistoria och politisk ekologi 

Gunnel Cederlöf 

Idén om Naturen - dess skönhet, dess okontrollerbara, vilda väsen, 
nyttan av dess resurser, vetenskapens förmåga att "ordna" naturen, 
dess roll i ideologiska manifestationer och dess ändlighet — har länge 
debatterats bland intellektuella och akademiker. Som en röd tråd 
genom de olika debatterna kan man se, hur nära de vetenskapliga 
analyserna och de politiska intressena har stått varandra. Det är inte 
alltid ens lätt att urskilja vilka hänsyn som har präglat antaganden och 
slutsatser eller varför vissa frågeställningar har ansetts vara viktigare 
än andra när akademiker har utforskat sambanden mellan människan, 
naturen och samhällen. 

Vid 1800-talets början hade industrialismens effekter på miljö 
och människor blivit skriande tydliga i Nordvästeuropas svällande 
industristäder. Men de mest alarmerande rapporterna kom ofta från 
andra delar av världen i spåren av de koloniala erövringarna. Inom 
vetenskapen höjdes starka kritiska röster emot vad som kallades 
"utveckling" och "framsteg", och det är viktigt att se hur den kritiska 
debatten om miljön växte fram samtidigt med den koloniala expan
sionen i tropikerna. Runt om i världen kunde botaniker och biologer i 
kolonialmakternas spår studera hur den balans som de uppfattade i 
naturen rubbades av storskaliga skogsavverkningar, stora dammar, 
bevattningssystem och andra lika omfattande tekniska lösningar på 
industriernas, handelns och krigens omättliga behov. Idén att bevara 
och skydda miljön kom att präglas av uppfattningar om den globala 
miljön som kom ur dessa debatter under det tidiga 1800-talet.1 

1 Se vidare Richard Grove, Green Imperialism. Colonial Expansion, Tropical Island Edens 
andthe Origins of Environmentalism, 1600—1860 (Cambridge 1995). 
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Det politiska priset för industrialismens framsteg debatterades med 

samma intensitet. Ett av många antaganden om sambanden i naturen 
var "the dessication theory", ungefär uttorkningsteorin. Den beskrev 
hur kalavverkning på bergssluttningar orsakade en kraftig avdunst
ning, vilken i sin tur torkade ut vattendragen och hotade jordbruket 
1 låglandsområden. Politiker och kolonialtjänstemän, som var väl 
medvetna om det hårda och okontrollerade utnyttjandet av kolo
niernas naturresurser, vädrade oroligt efter missnöje och uppror hos 
bönder och godsägare, som i förlängningen kunde hota kolonial
maktens kontroll över resurserna. Så blev också oron för bonde
revolter en anledning till att begränsa skogsavverkning. Det koloni
ala projektet, långdistanshandeln, industrierna och nationella politiska 
intressen debatterades alla i ljuset av naturens begränsningar, och 
handelskompanierna anställde botaniker och etnologer för att de 
skulle bidra med studier och analyser av miljön. 

Då, framför allt under det sena 1800-talet, förklarade tjänste
männen att vetenskaplig och politisk lärdom behövde förenas för att 
människan - den högt civiliserade och lärda människan - skulle 
kunna dra största möjliga nytta av naturen utan att avkastningen 
minskade på de resurser hon ville ha.2 Debatterna om naturen har 
fortsatt under 1900-talet. Under Europas återuppbyggnad efter 
världskrigen har utvecklingsteorier och utvecklingspolicy kombi
nerats med vetenskapliga studier i syfte att skapa stark ekonomisk 
utveckling och starka stater.3 Först under senare tid har naturen 
tillmätts ett slags egenvärde. I de diskussionerna har ekologism - att 
bevara naturen orörd utan att göra eftergifter för mänskliga behov — 
kommit i konflikt med den miljövård som vill styra produktions-
och konsumtionsmönster efter miljöhänsyn. 

I den vetenskapliga debatten har det hela tiden funnits ett starkt 
stråk av tvärvetenskap. Få forskare har hävdat att det skulle vara 

2 Läs mer om principerna för 1800-talets vetenskapliga skogsbruk och "hållbar avkastning" 
("sustained yield") i Madhav Gadgil och Ramachandra Guha, This Fissured Land. An Ecologi-
cal History ofindia (Delhi 1992), s. 142, och i K. Sivaramakrishnan, Modem Forests. State-
Making andEnvironmental Change in ColonialEastern India (Delhi 1999), s. 252-265. 
3 Läs om utvecklingsteorier och utvecklingsdebatter i Olle Törnquist, Politics and Develop-

ment. A Critical Introduction (London 1999). 
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möjligt att hantera frågor om människans relation till naturen och 
miljön enbart inom en enda vetenskaplig disciplin. Det har gjort att 
det breda forskningsfält som innefattas under benämningen miljö
historia omfattar många fler discipliner än enbart historia. Det har 
inte ens sina disciplinära rötter inom historieämnet.4 

I takt med det ökade globala intresset för miljön, parallellt med allt 
intensivare internationella spänningar och konflikter, har historiska 
studier av relationen mellan människan, samhället och naturen tagit 
nya vändningar. Under 1980-talet var det framför allt antropologer, 
geografer, sociologer och statsvetare som utvecklade begrepp och 
analytiska redskap för miljöstudier inom samhällsvetenskaperna. Para
doxalt nog kom historien och studiet av långa historiska processer att 
vara det sätt på vilket de utvecklade forskningen av samtida miljö
problem. Alfred Crosbys kritiska studie av Europas "biologiska expan
sion" fungerade som en väckarklocka för många samhällsvetare. Den 
gängse föreställningen var att de europeiska erövringarna drivits fram 
med vapenmakt, medan Crosby beskrev en ekologisk och biologisk 
erövring, där sjukdomar, plantor och djur - mässling, syfilis, vete, 
sockerrör, getter, grisar, kaniner, etc. - omskapade de tropiska land
skapen och ofta ersatte inhemska arter genom en okontrollerad sprid
ning. Enligt Crosby var det en utveckling till européernas fördel.5 

Teoriutvecklingen under 1970- och 80-talen skapade nya förutsätt
ningar för att integrera antropologers och ekologers empiriska studier 
av lokala regioner och samhällen med analyser av makt och politik. 
Marxistiska teorier, beroendeteori och världssystemanalys länkades 
till miljöstudier och blev ett sätt att förstå socialt förtryck och miljö
problem i ljuset av större politiska och ekonomiska sammanhang.6 

4 För en introduktion till forskningsfältet miljöhistoria, se David Arnold, The Problem of 
Nature. Environment, Culture and European Expansion (Oxford 1996). 
5 Alfred W. Crosby, Ecolovical Imperialism. The Biolovical Expansion of Europé, 900—1900 
(Cambridge 1986). 
6 Raymond L. Bryant och Sinéad Bailey, Third World Political Ecology (London och New 
York 1997), s. 10-15. Bland de främsta beroendeteoretikerna märks Andre Gunder Frank, 
Fernando Cardoso, Samir Amin, Arghiri Emmanuel och Immanuel Wallerstein. Denna 
teoribildning utvecklades främst av ekonomer som ville förklara en "periferis" (framför allt 

tidigare kolonialiserade länder) specifika och beroende utveckling till ett "centrum" (indu
strialiserade länder och tidigare kolonialmakter). Se Andre Gunder Frank, Capitalism and 
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När så miljöforskare och ekologer närmade sig samhällvetenskap-

liga och humanistiska frågeställningar under 1990-talet, fick den 

forskning som hade initierats några decennier tidigare inom "politisk 

ekologi" ny kraft. Anda sedan 1950-talet har den politisk-ekonom-

iska utvecklingsforskningen vuxit fram, och nu förenades den med 

miljöstudier, när miljöfrågor blev ett prioriterat politiskt område både 

inom biståndspolitik och utvecklingsforskning runt om i Västvärlden. 

I dessa diskussioner blev historiska förklaringsmodeller centrala, och 

frågor om samhällsförändringar, miljö och utveckling integrerades i 

många studier.7 

Den här inriktningen inom miljöhistoria har skapat en koppling 

mellan nutida fenomen och historiska förklaringar, som inlednings

vis har fått större utrymme än studiet av specifika historiska utveck

lingslinjer, händelser eller diskurser som sådana. Det finns även de 

som argumenterar i linje med Stephen Dovers, att aktuella policy-

frågor om skuld och relevans måste prioriteras, och att historiska 

studier har till uppgift att förklara rötterna till dagens miljöfenomen. 

Dovers går även ett steg längre genom att föreslå prognoser om 

framtida möjliga vägar för en bättre global och lokal utveckling.8 

Dovers forskningsinriktning är därmed ett tydligt exempel på 

metodologiska skärningspunkter mellan olika discipliner, både i den 

Underdevelopment in Latin America (New York och London 1969); Fernando Cardoso och 
Enzo Faletto, Dependency and Development in Latin America (Berkeley 1979); Samir Amin, 
Accumulation on a World Scale. A Critiques of the Theory of Underdevelopment, 2 vol. (New 
York och London 1974); Arghiri Emmanuel, Unequal Exchange. A Study of the Imperialism 
of Trade (New York och London 1972). I diskussionerna inom beroendeskolan betonades 
kapitalismens världsomspännande inflytande. Immanuel Wallerstein var en av de främsta 
bland dem som utvecklade en världssystemanalys. Se Immanuel Wallerstein, The Modern 
World System, 2 vol. (New York och London 1974-1980). 
7 Politisk ekologi har diskuterats och definierats på olika sätt. En generell bestämning av 
forskningsfältet är att det omfattar studiet av processer genom vilka individer, hushåll och 
samhällen har eller skaffar sig tillgång till resurser inom en strukturerad politisk ekonomi. 
Se Nancy Lee Peluso och Michael Watts, "Violent Environments", i Nancy Lee Peluso 
& Michael Watts (eds.), Violent Environments (Berkeley 2001), s. 5; Arturo Escobar, "After 
Nature: Steps to an Antiessentialist Political Ecology", i Current Anthropology, Vol. 40, 
No. 1 (1999), s. 1-30. 
8 Stephen R. Dovers, "On the Contribution of Environmental History to Current Debate 

and Policy" i Environment and History, Vol. 6 (2000), s. 131-150. 
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meningen att disciplinerna lär av varandras erfarenheter genom fråge

ställningar och forskningsresultat och genom de metodiska konflikter 
som lätt uppstår mellan discipliner när forskare går över disciplin
gränserna. En historiker skulle exempelvis kunna invända mot Dovers 
förslag att risken är stor att nutida miljöproblem och policyfrågor 
skulle komma att strukturera inte bara de analytiska ramarna utan 
även prioriteringen av empiriska fokus och hypotesbildning för studiet 
av det förflutna. Det finns åtskilliga exempel på hur sådana prioriter
ingar har skapat en jakt på miljöproblemens syndabockar, där till 
exempel de så ofta omdebatterade svedjebrukarna antingen har för
klarats vara orsaken till den storskaliga avskogningen i tredje världen 
(ett vanligt argument inom många statliga skogsdepartement) eller 
har idealiserats som "den ädle vilden", vilken lever helt i balans med 
naturen (som ofta hävdats inom olika eko-populistiska forsknings
grenar).9 

Miljöfrågor är gränsöverskridande till sin karaktär. Många avgräns-
ningar som ibland dominerar andra forskningsfält är ofta mindre rele
vanta när miljön och naturen står i fokus. Gränser mellan national
stater hindrar inte spridningen av luft-, vatten- och markförstöring. 
Klyftorna mellan kolonialmakter och kolonier eller mellan industri-
och utvecklingsländer hindrar inte kapital och produktion att flytta 
mellan regionerna och skapa djupa ingrepp i människors sociala och 
fysiska miljö. I spänningsfältet mellan långdistanshandel med varor 

9 Inom miljöstudier, liksom inom många andra forskningsområden, finns välartikulerade 
populistiska argument där syftet eller det politiska intresset bakom argumentet dominer
ar över den empiriska bevisningen. Ett vanligt argument inom miljöhistoria har varit att 
det finns ett "före" och ett "efter" den koloniala erövringen. T.ex. att det före den kolo
niala erövringen i Sydasien rådde en ekologisk balans i skogsområdena där människor 
skyddade naturresurser genom religiösa tabun. Kolonialmaktens ingripande däremot var 
en historisk "vattendelare" som skapade miljökatastrofer. Se t.ex. Madhav Gadgil, Ecological 
Journeys. The Science and Politics of Conservation in India (New Delhi 2001), s. 160; 
Ramachandra Guha, "Forestry in British and Po^t-British India: A Historical Analysis", i 
Economic and Political Weekly, Vol. 18, No. 4^ (1983 a), s. 1882-1896 resp. Vol. 18, 
Nos. 45-46 (1983 b), s. 1940-1947. För en Litik av Gadgil, se K. Sivaramakrishnan & 
Gunnel Cederlöf, "Introduction. Ecological Nationalisms: Claiming Nature for Making 
History", och Claude Garcia & J.-P. Pascal, "Sacred Forests of Kodagu: Ecological Value 

and Social Role", i Gunnel Cederlöf & K. Sivaramakrishnan (eds.), Ecological National
isms. Nature, Livelihoods and Identities in South Asia (Delhi 2004). 
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och kapital eller storskalig krigföring och alla de internationella över

enskommelser, som syftar till att kontrollera desamma, avspeglas också 

den globala karaktären i människans relation till naturen. 

Den här situationen har gjort att studier inom miljöhistoria ofta 

har rört sig på flera geografiska plan samtidigt. Medan den empiriska 

studien kan vara väl avgränsad lokalt, relaterar analysen kontinuerligt 

till likartade fenomen inom mycket större regioner. En detaljerad 

empirisk studie av en lokal region, säg: stor som Uppland, relateras 

med nödvändighet till den ekologiska zon eller kanske delstat som 

regionen är en del av (ett område stort som till exempel Sverige). När 

så problematiken inkluderar en övergripande statlig politik, omfattar 

regionen ett område av Västeuropas storlek. Relaterar den därutöver 

till en kolonialmakt eller globala fenomen blir det analytiska fältet 

ännu större. Studier av regioner med en kolonial historia har ofta 

kommit att röra sig antingen inom den språksfär som kolonial

makten representerat och som dominerar de koloniala arkiven (eng

elska, franska, portugisiska, etc.), eller regionens kontinent (Afrika, 

Latinamerika, Sydasien, Sydostasien, etc.). Även dessa avgränsningar 

betraktas som alltför snäva och som en svaghet bland forskare.10 

Under det senaste decenniet har forskningen inom miljöhistoria 

expanderat snabbt i Sydasien och avspeglar både teoriutvecklingen 

inom ämnet som helhet och politiska förändringar inom miljödebatt
erna. För att få en bättre inblick i diskussionerna ska vi se närmare 

på hur de har kommit till uttryck i Sydasien och framför allt i 

forskningen om Indien. 

Att tolka historia och politisk mobilisering 

Jawaharlal Nehru, det självständiga Indiens förste premiärminister 

och landsfader, uttryckte ofta en paradox eller en motsättning som 

funnits inneboende i moderna staters förhållande till naturen. I 

1800- och 1900-talens nationalstatsprojekt, inte minst då tidigare 

kolonialiserade områden skulle etablera självständiga stater, har rela-

Se vidare Arnold (1996), s. 6-7. 
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tionen till naturen och landskapet varit en central del av nations

bygget. När människor utan en tidigare gemensam historia skulle 

samlas inom en statlig administration fanns inte alltid någon given 

nationell identitet att samlas omkring. Motståndet mot kolonial

makten hade sällan nått ner i folkdjupet, utan hade haft starkast stöd 

inom vissa samhällsskikt. Nehru själv var brahmin med släktens röt

ter i Kashmir, det vill säga han var socialt och ekonomiskt förankrad 

inom de allra högsta skikten i det indiska samhället. Decennierna 

kring de olika ländernas självständighet var också ofta präglade av 

djupa inre motsättningar som ibland växte sig starkare efter själv

ständigheten med krav på autonoma områden och självständiga stater 
som skulle brytas ut ur de nybildade staterna. 

Den brittiska kolonialmakten hade skapat två nya stater av de 

områden den kontrollerat: Indien och Pakistan. Motiveringen var att 

hinduer och muslimer inte kunde leva i samma land och motsättning

ar mellan partier och organisationer som byggde på den föreställ
ningen drev på delningen av kontinenten. Men i det självständiga 

Indiens konstitution förklarades nationen vara sekulär; statliga och 

religiösa frågor skulle skiljas åt, och alla religioner skulle bemötas med 

full respekt. Därmed kunde en indisk nationell identitet omöjligt 

bygga på religiös tillhörighet. 
Nehru var inte ensam om att förankra Indiens innersta väsen, den 

indiska själen, i naturen och i den äldsta historien - de två helt 

sammanvävda. I ett av sina mest kända verk skriver han: 

I wandered over the Himalayas, which are closely connected with old 
myth and legend [...] my love of the mountains and my kinship with 
Kashmir drew me to them [...] the mighty rivers ofindia that flow 
from this great mountain barrier into the plains of India attracted me 
and reminded me of the innumerable phases of our history [...] the 
story of the Ganges, from her source to the sea, from old times to 
new, is the story of India's civilization and culture [...] in my own 
city of Allahabad or in Hardwar I would go to the great bathing 
festivals.11 

11 Jawaharlal Nehru, The Discovery ofindia (Delhi (1959) 1999, centenary ed.), s. 51. 
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I den här texten förankrar Nehru det moderna sekulära Indien i myter 
och landskap där den stora floden Ganges - Indiens och indiers 
urmoder - binder samman nationen från klassiska Vedaskrifter till 
nutid. Den brittiska kolonialepoken förblir en onämnd parentes. Men 
i stark kontrast till denna vördnad inför naturen präglades samtidigt 
Nehrus många år vid makten av genomgripande omvandlingar av 
landskapet genom skogs-, industri-, el- och kärnkraftspolitik. De 
stora dammprojekten blev en av symbolerna för nationens snabba 
tekniska framsteg, som skulle stabilisera staten och ekonomin. De 
romantiska landskapsvisionerna kom snabbt i konflikt med nations
projektets storskaliga negativa konsekvenser för miljö och människor 
- ofta stora grupper av mycket fattiga människor, som inte hade eko
nomisk förmåga att anpassa sig till förändringarna.12 När Nehrus år 
vid makten och den koloniala politiken har studerats inom miljö
historia, har forskare på senare år alltmer kunnat konstatera att det 
funnits en kontinuitet i statlig politik snarare än en tydlig kursändring 
i övergången från kolonial till självständig stat. De har ofta beskrivit 
denna politik i termer av en konflikt mellan "folk" och övermakt.13 

1980-talets forskning kom att präglas av samma teoretiska och 
ideologiska nyorientering som sydasienforskningen i stort. Beroende
teorier, som definierade en ojämn och beroende utveckling mellan 
ett centrum (eller en "metropol") och en periferi, användes för att 
förklara relationen mellan kolonialmakter och kolonialiserade regioner 
och den ekonomiska utvecklingen inom dessa. Det gjorde att etabl-

12 Ett liknande nationellt symbolvärde har "Project Tiger" haft under Indira Gandhis 
regeringstid. Projektet som initierades under 1970-talet framställs ofta som en kritik av 
det Brittiska Indien, där tigrarna i det närmaste utrotades. I det självständiga Indien skyddas 
tigrarna genom reservat. Men förvaltningen av dessa reservat kommer ofta i konflikt med 
de människor som bor inom reservaten men har förlorat rätten att använda resurserna 
inom dem, eller de som har blivit tvingade att flytta därifrån. Beppe Karlsson, Contested 
Belonnng. An Indigenous People's Struqvle for Forest and Identity in Sub-Himalayan Bengal 
(Richmond 2000), s. 123-127. 
13 En intressant jämförelse kan göras med en svensk studie av Sverker Sörlin om debatten 
kring Norrland och naturresurser under industrialiseringen. Sverker Sörlin, Framtidslandet. 
Debatten om Norrland och naturresurserna under det industriella genombrottet (Stockholm 

(1988) 1999). 
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Kolonialmaktens tidiga romantiska syn på "stamfolkens" naturliga liv kom ofta 
i konflikt med de genomgripande förändringar av miljö och livsvillkor som den 
koloniala politiken skapade för dessa människor. Litografi från södra Indien, 
1856. Ur Frederick Price, Ootacamund, a History (1908). 

eringen av den brittiska kolonialmakten sågs som en historiskt genom

gripande förändring: en övergång från en tidigare form av statsskick 
och ekonomi till något nytt och fundamentalt annorlunda. Rama-

chandra Guhas studie från 1983 inspirerade till många nya kritiska 
analyser av den koloniala skogspolitiken. Det arbetet har en mer 

teoretisk prägel, men också i sin empiriska studie av ekologisk föränd-
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ring i Uttarakhands skogar i västra Himalaya, där han analyserar 
sambanden mellan maktstrukturer och sociala protester, dras en skarp 

gräns mellan förkolonial och kolonial maktutövning och skogs

politik.14 

Parallellt med diskussionerna om beroendeteorier utvecklades 
"Subaltern Studies" till ett nytt teoretiskt perspektiv. Det kom som 
en kritik av nationalistisk historieskrivning, vilken sågs som elitistisk 
och ett resultat av den brittiska kolonialmaktens närvaro och inflyt
ande i Indien. Inom Subaltern Studies skrevs historia "underifrån", 
oftast med utgångspunkt i den arbetande befolkningen och inom 
mellanskikten i städer och på landsbygden.15 

Snart publicerades även studier om "stamfolk" inom detta perspek
tiv, det vill säga studier av människor i skogsområdena, som brittiska 
etnologer definierat som "tribes". Här identifierades en relativt 
autonom kultur, där motstånd mot framför allt statlig makt var ett 
viktigt särdrag.16 David Hardimans historiska studie av motståndet 
mot kolonialmakten under tidigt 1900-tal var nyskapande då den 
kombinerade kultur- och identitetsstudier med politisk och eko
nomisk analys. Den beskriver hur stamfolken, eller adivasi (ursprungs
folk) som Hardiman benämner dem, i västra Indien 1922 fick 
befallningar att ändra sina liv av en gudinna som uppenbarade sitt 
budskap genom ett andligt medium. Människors strävan efter att 
uppfylla gudinnans påbud drev dem snabbt in i konflikt med domi
nerande jordägare och spritförsäljare och snart även rakt in i själv
ständighetskampen, då gudinnan befallde dem att följa Mahatma 
Gandhis politiska budskap.17 

^ Guha (1983 a+b); Ramachandra Guha, The Unquiet Woods: Ecological Change and 
Peasant Resistance in the Himalaya (Delhi 1989). 
15 En programförklaring av Subaltern Studies perspektiv ges i den första volymen: Subalt
ern Studies, Vol. 1, Writingon South Asian History and Society, redigerad av Ranajit Guha 
(Delhi 1982), s. 1-8. 
16 Analysen av motstånd bland jordbruksbefolkningen tog stark inspiration av James C. 
Scotts arbeten, framför allt Weapons of the Weak. Everyday Forms of Peasant Resistance 
(New Haven 1986). 
17 David Hardiman, The Coming of the Devi. Adivasi Assertion in Western India (Delhi 
1987). 
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Hardimans skildring av hur en religiös rörelse omvandlades till en 
politisk kamp för adivasis rättigheter var en del av den nyorientering 
som präglade många antropologiska studier vid den här tiden. 
Etnografiska studier har genomförts i Sydasien sedan tidigt 1800-tal, 
då britterna började etablera en kolonial administration i större skala 
på kontinenten, och otaliga studier av "primitiva raser", "barbarer", 
"vildar" och "stammar" har genomförts sedan dess. Många teoretiska 
nyorienteringar och kritiska utvärderingar har gjorts inom antropo
login under det förra seklet. Den förändring som utmärkte ämnet när 
antropologiska studier blev en del av miljöhistorien rörde den polit
iska analysen. 

Antropologer, som dittills främst studerat stamfolks kulturer i men
ingen riter, beteenden, språk, levnadsmönster, etc., iakttog nu hur 
människor ställde krav på autonomi i kraft av att vara "ursprungs
folk" (indigenous peoplé). Det organiserade motståndet mot staten har 
en lång historia i skogsområdena. Starka politiska och folkliga rörel
ser har rapporterats från olika regioner av den indiska kontinenten 
sedan sent 1700-tal, och regelrätta krig utspelades mot kolonial
maktens arméer, framför allt i östra, centrala och nordöstra Indien.18 

Under 1900-talet har mobiliseringen gradvis ändrat karaktär och ökat 
i omfattning och inflytande när politiska rörelser har krävt olika grad 
av autonomi. År 2000 bidrog konflikterna till att tre nya delstater 
bidades inom den indiska unionen: Uttaranchal, Chhattisgar och 

Jharkhand. 
Protesterna grundar sig främst i motståndet mot att människor 

förlorar kontrollen över mark och resurser i de områden där de lever. 
Skogar huggs ner av den indiska staten och av privata företag, 
utländska företag tillåts köpa upp och utvinna mineraler ur stora 
områden mark som juridiskt sett bara får ägas av stamfolk, floder 
och vattendrag däms upp eller omregleras så att tillgången till vatten 

18 Se Vinita Damodaran, "Indigenous forests. Rights, Discourses and Resistance in 
Chotanagpur, 1860-2002", i Cederlöf & Sivaramakrishnan (eds.) (2004); Amit Prakash, 
Jharkhand. Politics of Development and Identity (New Delhi 2001); Antje Linkenbach, 
Appropriating the Himalayan Forest: Ecology and Resistance in Garhwal (North India), 
habilitationsavhandling, Heidelbergs universitet 2000 (publiceras 2004). 
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minskar och byar läggs under vatten.19 Anspråket på att vara ett 

ursprungsfolk, det vill säga att ha varit den förste att bebo en specifik 

plats och att leva helt beroende av denna plats skulle ge rätten -

äganderätten - till denna plats. Det är ett krav vars juridiska logik 

anfördes redan på tidigt 1800-tal20 och som länkar dessa folk till 

internationella organisationer och diskurser, eftersom kravet har stöd 

i ILOs konvention 169 och FNs Draft Declaration on the Rights of 

Indigenous Peoples. 

Den här situationen har fört antropologiska studier i kontakt med 

statsvetenskap, historia och ekologiska studier eller miljöstudier. 

Antropologer har till och med själva aktivt dragits in i den politiska 

kampen. Pernille Gooch fann snart under sitt fältarbete bland de 

nomadiserande Van Gujjars i västra Himalaya att hennes närvaro 

och frågor drev fram en medvetenhet om ursprungsfolkspolitik och 

medförde nya politiska kontakter för människor i regionen.21 

Miljöhistoriens fokus på människans relation till naturen och 

hennes agerande i den fysiska världen har givit ett stort utrymme för 

sociala, kulturella och politiska studier av "ursprungsfolkens" situa

tion. Den har också lyckats förena postmoderna och postkoloniala 

analyser av konstruktion av identiteter med en detaljerad lokal- och 

regionalhistoria som betonar politiska och ekonomiska analyser (ofta 

sammanfattade som "den nya materialismen"). Den här analysen är 

framträdande i de studier där den postkoloniala kritiken, snarare än 

att vara ett teoretiskt komplex, används som ett kulturanalytiskt an

greppssätt. De människor som av de koloniala och självständiga stat

erna i Sydasien betecknas som "stamfolk" är starkt överrepresenterade 

bland alla de människor som förlorat kontrollen eller tillträdet till 

19 Se Bengt G. Karlsson, "Indigenous Polirics: Community Formation and Indigenous 
Peoples' Struggle for Self-Determination in Northeast India", i Identities, Vol. 8, No. 1 
(2001), s. 7-45; Amita Baviskar, In the Belly of the River: Tribal Conflicts over Develop-
ment in the Narmada Valley (Delhi 1995); Nandini Sundar, Subalterns and Sovereigns. 
An Anthropological History ofBastar, 1854—1996 (New Delhi 1997); Ajay Skaria, Hybrid 
Histories, Forests Frontiers and Wildness in Western India (Delhi 1999). 
20 Se Gunnel Cederlöf, "Narratives of Rights: Codifying People and Land in Early Nine-
teenth-Century Nilgiris" i Environment and History, Vol. 8, No. 3 (2002), s. 319—362. 
21 Pernille Gooch, At the Tail of the Buffalo. Van Gujjar Pastoralists between the Forests 

and the World Arena (Lund 1998). 
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den plats och de resurser de lever av. "Displacement" och "relocation" 

är vanliga ord i rapporteringen från "stamfolksområden". I den post
koloniala analysen diskuteras detta i termer av alienation (främling
skap) och heterogenitet (en motsägelsefull mångfald som uttrycker 
sig i tid och rum) som några av kännetecknen på den "senmoderna" 
tid vi lever i.22 

Som en konsekvens av forskningsfältets ursprung i kritiska studier 
av industrialismens miljöeffekter dominerade länge frågor om för
valtning och reglering av resursutnyttjande. Först under de senaste 
åren har frågor om ägande och rättsuppfattningar blivit en del av 
diskussionerna. Likaså har en förändring märkts i den historiska ana
lysen då allt fler historiker publicerar studier inom forskningsområdet. 
Detta märks dels i de empiriska studierna, där referenserna numera 
som regel leder till primärdokument snarare än till rapporter och 
officiella tidskrifter (gazetteers). Dels avspeglas det i att de längre 
historiska skeendena analyseras empiriskt snarare än att i huvudsak 
vila på teoretiska antaganden. Historikern Sumit Guhas studie, som 
spänner över en mycket lång period (1200-1991), ifrågasätter kolo
nialismens dramatiska inbrott i historien kring 1800. Genom att 
relatera till ett brett källmaterial, inte minst med hänsyn till språk, 
diskuterar Guha en longue durée i indisk miljö- och socialhistoria.23 

Men historiker är inte alltid vana att hamna i centrum för heta 
politiska debatter. Guha vill bevisa att den koloniala etnologins defi
nitioner av "stamfolk" har fixerats till ett slags etnografiska stereotyper 
(Baigas, Todas, Mundas med flera "stammar") som saknar grund i 
äldre dokumentation. Dessa har i sin tur varit den samlande punkten 
för organisationer som ställer politiska krav i kraft av att vara "ur
sprungsfolk". Guhas slutsats blir alltså att krav som baseras på idéer 
om att vara ursprungsfolk saknar faktisk grund. Reaktionerna från 
andra historiker, vilka studerar identitetsformering och kulturell och 
politisk mobilisering bland "stamfolk", har varit häftig. Vinita 
Damodaran menar att Guha skjuter över målet när han drar slutsats-

22 För en introduktion i postkolonial analys, se Bart Moore-Gilberg, Postcolonial Theory. 
Context, Practices, Politics (London och New York 1997). 
23 Sumit Guha, Environment andEthnicity in India, 1200—1991 (Cambridge 1999). 
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er om nutida politisk mobilisering utifrån 1700-talsdokumentation. 

När människor identifierar sig själva som indigenous (ursprungliga) 
eller adivasi ska det förstås i ljuset av sättet på vilket kolonialmakten 
underkuvade ett stort antal grupper och folk. I enighet med Ajay 
Skaria hävdar Damodaran att innebörden av att vara adivasi är att 
dela en erfarenhet av alienation. En sådan självupplevd erfarenhet 
kan inte falsifieras av historisk dokumentation.24 

Forskningsfälten miljöhistoria och politisk ekologi utforskas och 
integreras i snabb takt i Sydasien liksom i andra regioner av världen. 
Metodproblemen är många, eftersom det är ett tvärvetenskapligt fält 
där ekologiska studier, historia, antropologi, geografi, sociologi, filo
sofi, statsvetenskap, botanik och andra discipliner bidrar till debatt
erna. Samtidigt ger just den tvärvetenskapliga karaktären hos ämnet 
en möjlighet att förena de teoretiskt grundade diskussionerna inom 
de olika disciplinerna till en djupare förståelse av komplexa historiska 
processer. Antropologins långa erfarenhet av att studera identitets
bildning och symbolers betydelse för samhällen kan till exempel med 
fördel förenas med statsvetenskapliga och historiska studier av nation
er och nationalstatsprojekt. Jawaharlal Nehru talade om hur Hima
laya och Ganges uttryckte den indiska kontinentens historia i myter, 
civilisation och kultur. Det är värt att minnas att det självständiga 
Indiens främsta emblem och ikon är hämtat från 400-talet f.Kr. i en 
symbol för Ashokas omfattande politiska makt. Tre lejon på en kapi-
täl manifesterar den moderna nationalstaten i kontinentens uråldriga 
landskap. Mer än något annat är miljöhistorien en utmaning - inte 
minst för historiker. 

24 Vinita Damodaran, "Review, S. Guha", i Journal ofPolitical Ecology: Case Studies in History 
and Society, Vol. 7 (2000) (www.library.arizona.edu/ei/ipc/ipeweb.html), Ajay Skaria, Hyb
rid Histories, Forests Frontiers and Wildness in Western India (Delhi 1999), s. 281. 
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Eli och Arthur, Arthur och Eli 

Ett vetenskapssocioiogiskt perspektiv på 
ekonomisk historias födelse i Sverige, 
1920-1940 

Ylva Hasselberg 

Själv känner jag det nästan, som om jag nått inte blott en vändpunkt i 
mitt liv utan en vändpunkt. Den förbindelse med ekonomisk historia, 
som jag nu får tillfälle att knyta, kommer jag väl knappast någonsin 
att frivilligt lösa. 

Arthur Montgomery-Eli Heckscher 20/11 1928 

Eli Heckscher var utan tvivel den förste akademiker i Sverige som 

betraktades som och såg sig själv som ekonom-historiker. Formellt 
uppstod inte disciplinen förrän i och med inrättandet av ett antal 

preceptorat1 i ekonomisk historia 1948. Man kan emellertid på goda 

grunder påstå att inte bara Eli Heckscher, utan även nationalekonomen 

Arthur Montgomery och historikern Bertil Boethius var ekonom

historiker i viktiga avseenden. De betraktades av en yngre generation 

som något av ämnets föräldrar. Hur en av dem, Arthur Montgomery, 

kom att få denna position under perioden 1920-1950, är ämnet för 

denna uppsats. Att Arthur axlade en identitet som ekonom-historiker 

var en process, i vilken Eli Heckscher i högsta grad var delaktig. I det 

vinddrag som skapades runt Eli Heckscher drogs andra aktörer in, 

1 Preceptorat var en tjänst som inte var en professur, men som redan från början var avsedd 
att omvandlas till en professur vid ett senare tillfälle. Lönevillkoren för en sådan tjänst var 

annorlunda och sämre än för en professur, men precis som för en professur innebar pre-
ceptoratet vetenskapligt huvudansvar för ett ämne. 
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mer eller mindre frivilligt. Vissa drogs med av en slump, andra valde 
medvetet, utifrån sinsemellan olika drivkrafter, att låta sig dras med. 
Arthur Montgomery var en sådan person, och under de dryga trettio 
år som han och Eli Heckscher deltog i projektet att skapa ekonomisk 
historia, utvecklades dem emellan en djup vänskap. 

Nätverk, fält, profession 

Den fråga jag vill söka besvara är hur relationen mellan Heckscher 
och Montgomery påverkade och påverkades av framväxten av ämnet 
ekonomisk historia. Det som står i fokus är alltså interaktionen mel
lan å ena sidan en process av institutionalisering, specialisering och 
professionalisering och å andra sidan en mellanmänsklig relation. 

Vilka teoretiska redskap är då lämpliga att använda om man vill 
besvara en sådan fråga? Det finns egentligen två nivåer i undersök
ningen, vilka kräver olika typer av teorier. Jag har valt att analysera 
den institutionella utvecklingen med hjälp av begrepp hämtade från 
två områden: professionsforskningen och den Bourdieuska fältteorin. 
Analysen av aktörernas inbördes relationer har jag genomfört med 
hjälp av nätverksteori. 

Teorin om professionella grupper är ingen enhetlig teori, utan snar
are ett teorikomplex centrerat runt begreppet profession. Profession 
betyder yrkesgrupp. Definitionen av vad en profession är varierar, 
men ett vanligt sätt att definiera en profession är genom utbildnings
kriteriet. Alla som tillhör en viss profession har genomgått samma 
utbildning. Det är ett kompetenskrav att ha genomgått denna utbild
ning. Ibland finns också andra skrankor kring utövandet av profes
sionen, som exempelvis en legitimation, utan vilken man inte har 
juridisk rätt att utöva yrket. Karaktäristiskt för en profession är att den 
är sluten, den bygger på exklusivitet och på monopol över vissa arbets-
uppgifter. Alla arbeten innebär inte medlemskap i en profession. 
Däremot kan professionell status vara ett åtråvärt mål för grupper på 
arbetsmarknaden som saknar en sådan status. Karaktäristiskt för den 
moderna professionsforskningen är just betoningen på professionali
sering som en historisk process, där olika professionella projekt haft 
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olika stor framgång, beroende på hur väl yrkesgruppen lyckats organi

sera sig, vilka andra grupper som interagerar med den, och, inte 

minst, statens agerande. Fokus har därmed kommit att ligga mer på 

professionella strategier än på professioner.2 

Det förefaller mig rimligt att undersöka ämnet ekonomisk historias 

uppkomst, vilket också hypotetiskt kan formuleras som uppkomsten 

av ett ekonomisk-historiskt fält, med hjälp av teorier om professionali-

sering. Att anlägga ett sådant perspektiv har stora konsekvenser för 

undersökningen, varav kanske den viktigaste är att det blir centralt att 

leta efter förekomsten av professionella strategier i aktörernas hand

lande. Framför allt är professionella strategier av exkluderande slag, 

de syftar till att formulera gränserna för en kompetens, och för den 

grupp som innehar professionsstatus. Professionella strategier syftar 

också till att hävda denna professionsstatus gentemot andra grupper, 

som konkurrerar om samma resurser, och som kanske agerar på 

samma fält. De historiska frågor som följer av detta resonemang blir: 

1. Fanns det ett professionellt projekt kopplat till ämnet ekonomisk 
historia? 

2. Vilka professionella strategier använde sig aktörerna av i kampen 

om makten på fältet? 

Fråga två aktualiserar behovet av ytterligare teoretiska redskap. Pro

fessionsteori har en tydlig inriktning på att analysera gruppers ager

ande. Professionsforskare har också ägnat mer tid åt att analysera hur 

en grupp förhåller sig till andra grupper, än åt hur den reproducerar 

sig internt, på aktörsnivå. För att kunna genomföra en analys av det 

professionella projektet på aktörsnivå behöver man alltså komplettera 
professionsteori med andra perspektiv. Man behöver redskap för att 

analysera den individuella relationen. Men det är också nödvändigt 

att göra teoretiska antaganden som avser den institutionella ramen 

för aktörernas agerande, inte minst vad avser informella regelverk. 

2 Rolf Torstendahl, "Essential properties, strategic aims and historical development; three 
approaches to theories of professionalism", i Rolf Torstendahl & Michael Burrage (eds.), 
Professions in theory andhistory (London 1990), s. 44-61. 
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Detta kan antas vara viktigt inte minst för den akademiska profes

sionen, som, trots att den förekommer inom en formell utbildnings
organisation, har många drag av lärlingsbaserad utbildning. Lärlings-
baserad utbildning karaktäriseras av att tyst kunskap (exempelvis 
oskrivna regler) är viktigare i förhållande till sakkunskaper än inom 
det formella utbildningssystemet.3 

Begreppet fält har fördelen att det inte fokuserar på organisationer 
eller formella/informella regelverk per se, utan att den ser dessa som 
pusselbitar i produktionen och reproduktionen av ett fält. Denna re
produktion är i grunden social, med vilket menas att de olika aktör
erna på fältet bidrar därtill. Fältteorin förutsätter också förekomsten 
av makt på ett fält, vilket också gör den lämplig att applicera sam
tidigt som nätverksteorin (till vilken vi kommer senare), vilken tvärt
om förutsätter förekomsten av samarbete. 

Hur uppkommer då ett fält? Bourdieus fältteori innehåller ett förut
sättande om att det förekommer en kamp på fältet, där olika grupper 
och individuella aktörer kämpar för att göra sina värderingar och 
normer till de som styr fältet. En förutsättning för de individuella 
aktörer som deltar i denna kamp är att erövra de formella positioner
na på fältet. De formella positionerna, som uppkommer som en kon
sekvens av existensen av organisationer, kan vara avlönade arbeten, 
men de kan också vara olika typer av beslutsfattande positioner, utan 
ekonomisk ersättning, men med andra betydande resurser, kanske 
framför allt makt. Denna teoretiska utgångspunkt resulterar i följ
ande frågor: 

1. Vilka var det vetenskapliga fältets regler och normsystem? 

2. Vilka konflikter och grupperingar fanns på fältet? 

Som ovan konstaterats krävs det också redskap för att analysera den 
individuella relationen mellan två aktörer. För att kunna analysera 
relationen mellan Heckscher och Montgomery använder jag mig av 

3 Beträffande skillnaderna mellan formella utbildningsinstitutioner och lärlingsbaserad 
utbildning, se Michael Burrage, "From practice to school-based professional education", 
i Sheldon Rothblatt & Björn Wittrock (eds.), The European and American university since 
1800 (Cambridge 1993). 
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den nätverksteori jag tillsammans med andra forskare utarbetat.4 

Det finns klara länkar mellan professionsteori och nätverksteori, där 
den förra hävdar exklusion som den professionella strategins mål, 
medan inklusion/exklusion är en av de viktigaste funktionerna hos 
interaktionssättet nätverk. 

Det finns också klara kopplingar mellan fältteori och nätverks
teori. Att se nätverksrelationen i förhållande till utvecklingen på ett 
fält är att placera nätverken i en organisatorisk kontext, där formella 
organisationer och institutioner ges en roll att spela. Teorierna är alltså 
komplementära, vilket redan tidigare upptäckts av Håkan Gunner-
iusson.5 Man kan också säga att fältteorin är ett nödvändigt komple
ment till nätverksteorin så snart man analyserar ett samhälle som 
bygger på formella institutioner, vilket det industrialiserade samhället 

gör. 
Jag har definierat relationen mellan Eli och Arthur som en nät

verksrelation, på basis av existensen av ett ömsesidigt utbyte byggt på 
personligt förtroende. Att göra en sådan definition är naturligtvis en 
empirisk fråga, och den första fråga som ställts till källmaterialet har 
alltså gällt huruvida denna relation kan karaktäriseras som en nät
verksrelation.6 De övergripande historiska frågorna med utgångspunkt 
i denna teoretiska kontext är således: 

1. Hur fungerade relationen mellan Eli Heckscher och Arthur Mont-
gomery? 

2. Hur utvecklades relationen över tid? 

Slutligen kan man ställa ytterligare ett par frågor genom att samman
föra de olika teoretiska element jag diskuterat: 

1. Hur förhöll sig existerande nätverk till fältet och dess regler? 

4 Ylva Hasselberg, Leos Muller & Niklas Stenlås, "Åter till historiens nätverk", i Håkan 
Gunneriusson (red.), Sociala nätverk och fält (Uppsala 2002). 
^ Håkan Gunneriusson, Det historiska fältet. Svensk historievetenskap från 1920-tal till 1957 
(Uppsala 2002), s. 16-31. 
6 För en mer utförlig diskussion av kriterierna för en nätverksdefinition, se Ylva Hasselberg, 
Spindeln i nätet. Erik Johan Ljungberg, lojalitet och ingenjörsidentitet på Domnarvet och Skut
skär 1875-1896 (Uppsala 2003), s. 19-20. 

137 



2. Fanns det en nätverksdimension av de professionella strategierna? 

Därmed har jag gått från det stora till det lilla, från en process av 
institutionalisering till de vardagsrelationer som omger aktörerna i 
det akademiska livet. Och därmed är det också dags att övergå till att 
diskutera relationen mellan Eli Heckscher och Arthur Montgomery, 
dess förutsättningar och konsekvenser. 

Om Åbo akademi och göteborgsprofessuren 1923 

Arthur Montgomery föddes 1889, som son till godsägaren William 
Cecil Montgomery och hans hustru, Hedda Maria Amalia, född 
Mörner. Han disputerade 1921 på en avhandling som behandlade 
den svenska tullpolitiken 1816-1911, och som var ett utrednings
uppdrag för den år 1919 inrättade Tull- och traktatkommittén. Eli 
Heckscher upprätthöll sedan 1909 en professur i nationalekonomi 
med statistik vid Handelshögskolan. Han var också Montgomerys 
fakultetsopponent. Han inträdde som ledamot i Tull- och traktat
kommittén i oktober 1921, ett halvår efter sitt opponentskap. 

Det var under avhandlingsarbetets avslutningsskede som Heck-
schers och Montgomerys relation inleddes. Heckscher uppträdde då, 
för första gången, i rollen som mecenat och välgörare åt Montgomery, 
genom att utnyttja sina vänner vid Åbo akademi, där han hade 
tillbringat en period 1920, och knutit användbara kontakter för att 
erbjuda Arthur en tjänst därstädes, i nationalekonomi och finansvet
enskap. Montgomery var till en början ovillig att anta erbjudandet. 
Tjänsten i Åbo var ett professorsvikariat, ingen professur, och den 
befann sig långt från allfarvägarna i det akademiska Sverige. Lönen var 
knappt tilltagen, och biblioteksresurserna, som var en grundförut
sättning för att kunna göra karriär inom den akademiska världen, var 
under all kritik. Höstterminen 1921 for han till Åbo, för att påbörja 
sin tjänstgöring där. Arrangemanget hade något tillfälligt över sig, då 
Arthur, som var ungkarl, valde att bosätta sig på hotell i Åbo. 

När Eli tog honom under sina vingars beskydd, fick han ett ansvar 
för Arthurs karriär. Arthur tydde sig nämligen till Eli, betraktade 
honom som sin välgörare och vände sig till honom för att be om 
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råd, för att utbe sig om tjänster och för att beklaga sig över sin 
situation i Åbo. Akademin, som var grundad på privata donationer, 
hade dålig ekonomi, och lönerna sänktes. Inflationen gick också hårt 
åt lönerna. Under det tidiga 1920-talet tilltog konkurrensen med det 
statsunderstödda universitet i Helsingfors. En ny universitetslag, som 
innebar vaga formuleringar om förfinskning av universitet, antogs 
1923. Akademin sågs, liksom andra finlandssvenska kulturyttringar, 
med allt mer oblida ögon av den allt större gruppen militanta finska 
nationalister. Det var svårt att se någon framtid eller några möjlig
heter i denna situation, och Arthur upplevde den kulturella och soci
ala isoleringen som pressande. 

Det första provet på vänskap avkrävdes Heckscher redan hösten 
1922. Arthur ville lämna Åbo, och sökte nu en professur i Göteborg. 
Han skrev till Eli, som tillsammans med Emil Sommarin, Sven 
Brisman och Gustaf Steffen var sakkunnig på tjänsten: 

Som du vet söker jag platsen i Göteborg. Hur det nu än går med den 
saken, är jag bestämd att söka bli fri från förordnandet här i Åbo 
fr o m nästa läsår. Jag kanske får tillfälle att närmare klargöra mina 
skäl, om vi träffas någon gång i jul. Går det ej att erhålla något veten
skapligt arbete i Sverige får jag väl söka mig in på ämbetsmanna
banan. Här lever jag nu som en vetenskaplig Robinson Crusoe i 
avsaknad av de mest elementära litterära hjälpmedel.7 

I ett brev skrivet i april 1923 upprepade Arthur att han, trots att han 
inte hade stora förhoppningar om tjänsten i Göteborg, inte längre 
tänkte stanna i Åbo. Han bad också Eli att vidarebefordra all in
formation om tjänster som kunde tänkas passa honom.8 Heckschers 
svar på detta var tillmötesgående, men föga löftesrikt.9 

I maj 1923 offentliggjordes sakkunnigutlåtandet för professuren i 
Göteborg. Arthur var inte rangordnad först bland de sökande. I själva 

7 Arthur Montgomery— Eli Heckscher, 10/11 1922. Eli F. Heckschers samling, Kungliga 
Biblioteket, Stockholm. 
8 Arthur Montgomery-Eli Heckscher, 14/4 1923. Eli F. Heckschers samling, Kungliga 
Biblioteket, Stockholm. 
^ Eli Heckscher-Arthur Montgomery, 14/4 1923. Eli F. Heckschers samling, Kungliga 

Biblioteket, Stockholm. 
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verket hade Eli, liksom både Brisman och Sommarin, rangordnat 
Gunnar Westin Silfverstolpe först.10 Detta trots att Silfverstolpe inte, 
såsom Montgomery, var docent. Dessa tre hade också liknande syn 

på Montgomerys produktion. Montgomery sågs som en habil käll-
forskare, och han fick också goda vitsord för sitt behagliga sätt att 
skriva. Han ansågs dock inte vara framstående varken analytiskt eller 
teoretiskt. Heckscher formulerade sig sålunda: 

Det är en mångsidigt humanistiskt bildad, kritisk, intelligent och 
framför allt ovanligt omdömesgill iakttagare av de ekonomiska före
teelserna man överallt möter, men i överensstämmelse därmed också 
en forskare, vilkens starka skepsis och tillbakadragenhet göra honom 
i utpräglad grad oböjd att inlåta sig icke blott på teoretiska kon
struktioner utan också på teoretisk analys. Att det senare är en svag
het hos en nationalekonom, och detta ej blott i fråga om moderna 
problem utan också inom den ekonomiska historien, förefaller mig 
klart; ty vetandet kan ej på sådant sätt göras tillräckligt fruktbring
ande.11 

När Arthur hade läst utlåtandet var han upprörd och kränkt. Han var 
en mycket diplomatisk brevskrivare, och förefaller att också ha haft 
stora sociala talanger. Det brev han skrev till Heckscher var, trots att 
det ytligt sett avspeglade dessa egenskaper, hållet i en mycket allvarlig 
ton. Han ansåg inte Heckschers bedömning av hans forsknings-
gärning rättvisande.12 

Heckscher hade inte kunnat förorda Arthur på den tjänst denne 
helst ville ha, men han hade i stället förordat honom som professor i 
Åbo. Åbo akademi hade nämligen beslutat sig för att kalla 
Montgomery till den tjänst han upprätthållit, och Heckscher hade 
tillsammans med Sommarin och Brisman blivit sakkunnig. Detta 
sakkunnigförfarande hade pågått samtidigt med det som gällde göte-

10 Den fjärde sakkunnige, Gustaf Steffen, föredrog Sven Helander, vilken alla de andra såg 
som undermålig i förhållande till övriga sökande. 
11 Sakkunnigutlåtande över de sökande till Professuren i nationalekonomi 1923. Göteborgs 
Handelshögskolas arkiv, vol. F IV b: 1, Landsarkivet i Göteborg. 
12 Arthur Montgomery-Eli Heckscher, 12/5 1923. Eli F. Heckschers samling, Kungliga 
Biblioteket, Stockholm. 
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borgsprofessuren. Eli ville av naturliga skäl att Arthur skulle accept
era den väntade kallelsen, och kvarstanna i Åbo.13 Arthur bestämde 
sig i slutändan för att acceptera kallelsen från Åbo. Detta betydde 
emellertid inte att han accepterade en framtid på denna post. I stället 
presenterade han nästan genast, efter att våren 1924 ha varit tvungen 
att acceptera en försämring av sina lönevillkor, sina förnyade planer 
på att lämna Åbo. Eli involverades i dessa planer, genom att Arthur i 
nära nog explicita ordalag bad om hans godkännande av dem.14 

Hur kom det sig då att Arthur Montgomery, trots den vänskap 
som hade uppstått mellan de två sinsemellan ganska olika männen, 
fick ett så kritiskt omdöme när det gällde sin vetenskapliga verk
samhet? 

I själva verket var detta ganska rimligt, med betraktande av den 
oerhörda skillnaden i de två männens syn på vetenskapligt arbete. 
Heckscher kan med en modern terminologi betraktas som en veten
skapsman som förespråkade frågestyrning. Han var i grunden inriktad 
på att få svar på frågan varför? Enligt Heckscher, citerad av Mont
gomery, var det vetenskapliga arbetets uppgift "att med alla den 
mänskliga andens hjälpmedel söka utfinna sambandet mellan orsak 
och verkan".15 Montgomery däremot var en forskare av ett helt annat 
slag. Han skrev om sig själv: "Jag har en - jag medger det gärna -
måhända överdriven förskräckelse för allt som förefaller mig att göra 
våld på verkligheten, vare sig det gäller en framställning av de nuvar
ande ekonomiska förhållanden eller av den historiska utvecklingen."16 

Heckscher ansåg att Montgomery var alltför "skeptisk" när det gällde 
att dra slutsatser av sina undersökningar.17 I dag skulle vi kanske be
nämna honom empirist. Det ligger nära till hands att se Montgomery 

13 Eli Heckscher-Arthur Montgomery, 11/5 1923. Eli F. Heckschers samling, Kungliga 
Biblioteket, Stockholm. 
14 Arthur Montgomery-Eli Heckscher, 12/4 1924. Eli F. Heckschers samling, Kungliga 
Biblioteket, Stockholm. 
15 Arthur Montgomery-Eli Heckscher, 22/5 1923. Eli F. Heckschers samling, Kungliga 
Biblioteket, Stockholm. 
16 Arthur Montgomery-Eli Heckscher, 22/5 1923. Eli F. Heckschers samling, Kungliga 
Biblioteket, Stockholm. 
17 Eli Heckscher-Arthur Montgomery, 19/2 1927. Eli F. Heckschers samling, Kungliga 
Biblioteket, Stockholm. 
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som en äldre typ av forskare, något som också låg nära Heckschers 
synsätt. Ämnet nationalekonomi var statt i snabb omvandling, och 

denna omvandling gynnade inte bredd och allmänbildning, utan 

specialisering. 
När det vid Steffens pensionering än gång skulle utlysas en pro

fessur i nationalekonomi (i kombination med sociologi) i Göteborg, 
avrådde Eli sin vän från att söka. I ett brev skrivet 1928 resonerar han: 

Om jag går frågan om Göteborgsprofessuren närmare in på livet, så 
består väl därför den närmaste svårigheten i att specimineringen måste 
ta en bestämd riktning. Hvad som för närvarande sysselsätter dig 
riskerar att inte bli räknat som nationalekonomi eller åtminstone 
som beläget i dess utkanter; den enda räddningen skulle då vara att 
hänföra det till sociologien, där väl flertalet av de sakkunniga skulle 
förklara sig inkompetenta att yttra sig och där den sannolikt ende 
återstående - Steffen - skulle ha sina specialfunderingar, hvilkas för
hållande till din produktion åtminstone jag inte på förhand kan lista 
ut. Att speciminera ad hoc ligger åter tydligen inte för dig, och jag har 
också alltid uppfattat det som liktydigt med att förnedra vetenskapen 
i efemära intressens syfte [...] Summan är, att då man har en så god 
vän som jag hoppas ha i dig, så ser man ej med någon större glädje, 
ifall han ska ge sig in i konkurrensen om göteborgsprofessuren. Till 
de skäl jag nu har nämnt kommer dessutom hvad jag ofta har sagt, 
nämligen att du efter min mening egentligen inte passar i Göteborg, 
utan bör vara vid någon högskola med studieatmosfär, sådan som 
Uppsala, Lund eller - Åbo. Men naturligtvis skulle du komma att 
göra ett utmärkt arbete i Göteborg också, och den tillfredsställelse 
musik och annat där skulle kunna ge dig bleve förmodligen ur din 
subjektiva synpunkt en ersättning för hvad du på andra områden 
ginge miste om av Åbo-tillvaron [...] Också jag vore som sakkunnig 
skyldig att rätta mig efter gällande lagar och förordningar och kunde 
alltså ej utan vidare säga, hvad som kanske i detta fall vore det rätta 
— tag A M, ty honom är ni bäst tjänta med.18 

I detta brev framkommer tydligt den konflikt som vidlådde Heck
schers maktposition inom svensk nationalekonomi och hans vänskap 
med Arthur. I egenskap av sakkunnig skulle Eli vara tvingad att 

18 Eli Heckscher-Arthur Montgomery, 15/9 1928. Eli F. Heckschers samling, Kungliga 
Biblioteket, Stockholm. 

142 



rangordna de sökande efter gällande normer bland svenska national
ekonomer. Arthurs begåvning som lärare, hans mångsidighet och 
bildning, skulle väga lätt jämfört med andra sökandes större pro
duktion av böcker. Dessutom skulle Arthurs produktion riskera att 
uppfattas som någon annat än nationalekonomi. De andra två sök
ande till tjänsten, Erik Lindahl och Gustaf Åkerman, hade en helt 
annan inriktning än Montgomery. Lindahl tillhörde liksom Ohlin 
och Myrdal Stockholmsskolan. Åkerman var i många avseenden en 
efterföljare till Knut Wicksell.19 Montgomery, som hade börjat sin 
akademiska karriär med studier i grekiska, filosofi och historia, var en 
helt annan typ av forskare, med stor bildning, men utan nämnvärda 
anspråk på egna teoretiska bidrag till ämnets utveckling. Under det 
tidiga 1920-talet var Arthurs håg vänd till frågan om etikens roll i 
det ekonomiska livet, en frågeställning som hade nära samband med 
hans intresse för filosofi. Han ansåg själv att detta forskningsområde 
låg utanför nationalekonomin.20 

Grundandet av EHI 

Eli försökte alltså förbereda Arthur på att det kunde komma att bli 
svårt för honom att få en tjänst inom ämnet nationalekonomi. Sam
tidigt ville han inte undandra sig plikten att se till sin väns bästa, och 
att för hans del bevaka möjligheterna att komma tillbaka till Sverige. 
Det var också tämligen omöjligt för honom att i stillhet glömma sin 
plikt att befordra Arthurs karriär. Arthurs och Elis vänskap gick allt 
mer utöver det professionella, och Arthur tillbringade sommarferierna 
på Elis lantställe på Utö. Arthur hade utsett Eli till sin mentor och 
vetenskapliga förebild.21 Genom att göra sin lojalitet och sin tack
samhet mot Heckscher explicit, ställde han, i ordalag som i enlighet 

19 Hugo Hegeland, "Gustaf Åkerman", i Christina Jonung & Ann-Charlotte Ståhlberg 
(red.), Ekonomporträtt (Stockholm 1990), s. 206. 
20 Arthur Montgomery—Eli Heckscher, 21/10 1924. Eli F. Heckschers samling, Kungliga 
Biblioteket, Stockholm. 
21 Se exempelvis Arthur Montgomery-Eli Heckscher, 26/10 1926. Eli F. Heckschers 
samling, Kungliga Biblioteket, Stockholm. 
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med hans försynta och vänliga natur var mycket diplomatiska, ändå 

Det hade alltså utvecklats en relation mellan de två männen, där 
Montgomery erkände och bejakade sin tacksamhet mot och sitt bero
ende av Eli. Men hur skulle då Arthur beredas möjlighet att komma 
hem till Sverige? I ett brev från oktober 1928 nämnde Eli i mycket 
kryptiska ordalag möjligheten av att på något sätt skaffa Arthur 
sysselsättning i Stockholm, om Arthur var intresserad. 

På denna mycket inlindade och hypotetiska fråga svarade Arthur 
positivt, även om han betonade att planen att skaffa honom själv ett 
arbete i Stockholm inte fick inkräkta på det som han betraktade som 
det primära målet: att inrätta en professur för Eli Heckscher i eko
nomisk historia.22 

Eli framlade i följande brev för första gången idén om det som 
skulle bli EHI, Ekonomisk-historiska Institutet. Han lade fram det 
som en plan för att ordna sysselsättning för Arthur i Sverige, 
samtidigt som han underlättade sitt eget engagemang i ekonomisk 
historia, genom att Arthur skulle överta en del av hans undervisning 
i nationalekonomi. Det är intressant att konstatera att han i detta 
inledande skede gjorde hela idén om ett ekonomisk-historiskt insti
tut beroende av huruvida Arthur var intresserad. I annat fall skulle 
idén få förfalla.23 

På denna propå svarade Montgomery positivt, men lade samtidigt 
stor tonvikt vid att Eli som person var viktig för att garantera en 
ställning som för Arthurs del skulle bli ganska osäker. Att institutet 
blev en fristående organisation där Elis ställning som dess ledare inte 
kunde ifrågasättas var centralt.24 

Under höstmånaderna 1928 företogs ett intensivt arbete från Elis 
sida med att förankra planen hos styrelserna både för Handelshög
skolan och Stockholms högskola. I detta arbete deltog Arthur aktivt 

22 Arthur Montgomery-Eli Heckscher, 11/10 1928. Eli F. Heckschers samling, Kung

liga Biblioteket, Stockholm. 
23 Eli Heckscher-Arthur Montgomery, 12/10 1928. Eli F. Heckschers samling, Kung
liga Biblioteket, Stockholm. 

Arthur Montgomery—Eli Heckscher, 16/10 1928. Eli F. Heckschers samling, Kung
liga Biblioteket, Stockholm. 

tydliga krav på vänskapen. 
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genom att läsa och kommentera de promemorior som Eli skrev. Det 
första steget var att få stöd från rektorerna Hallendorff och Tunberg. 
Stockholms högskolas stöd var viktigt framför allt för att det var från 
detta håll man tänkte sig att de framtida studenterna i ekonomisk 
historia skulle komma. I övrigt var kravet på högskolan relativt blyg
samt, i pengar räknat. 

En stor del av de diskussioner som fördes mellan Arthur och Eli 
gick i stället ut på att söka på alla sätt begränsa högskolans inflytande. 
De ville i synnerhet förbehålla sig rätten att sätta examinationskrav, 
det vill säga rätten att avgöra vad studenterna skulle lära sig.25 I för
längningen var målet att göra ekonomisk historia till ett självständigt 
examensämne, men detta var en utveckling som än så länge föreföll 
avlägsen. 

Att förankra saken på Handelshögkolan var ett större projekt. 
Heckscher hade att inofficiellt förankra saken hos K. A. Wallenberg, 
som gav sitt bifall, under förutsättning att de finansiella förutsätt
ningarna tillät projektet. Efter att Wallenberg vunnits för institutets 
sak, och Handelshögskolans professorskollegium - trots viss skepsis 
- givit sitt bifall, ställde sig resten av Handelshögskolans direktion 
positiv till förslaget. Beslut fattades den 13 november 1928.26 

Institutet kom i realiteten att ligga närmare Handelshögskolan än 
Stockholms högskola. Detta var ett resultat av den strategi för att 
skapa en självständig ställning som Eli anlade, och som byggde på 
hans större möjligheter att påverka beslut som fattades inom ramen 
för Handelshögskolan. Sålunda valde han att ta upp den inte oviktiga 
frågan om hur institutets medlemmar skulle utses inom Handels
högskolans styrelse, inte inom Stockholms högskola.27 

25 Eli Heckscher—Arthur Montgomery, 31/10, 8/11 1928; Arthur Montgomery-Eli 
Heckscher, 2/11, 10/11 1928. Eli F. Heckschers samling, Kungliga Biblioteket, Stockholm. 
26 Eli Heckscher—Arthur Montgomery, 31/10, 8/11, 13/11 1928. Eli F. Heckschers 
samling, Kungliga Biblioteket, Stockholm. 
27 Eli Heckscher-Arthur Montgomery, 3/1 1929. Eli F. Heckschers samling, Kungliga 
Biblioteket, Stockholm. 
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Vänner och kollegor 

I och med EHIs grundande inleddes en ny period i den ekonomisk

historiska disciplinens utveckling. EHI blev också grunden för en 

fördjupad relation mellan Arthur och Eli. De var nu kollegor, och 

Arthur hade på allvar tagit steget in i det av Eli formulerade projektet 

ekonomisk historia. Han tog detta ganska högtidligt, och var också 

fullt medveten om vem det var som hade skapat förutsättningarna 

för hans karriär: 

Som du förstår, har jag en stark känsla av att jag nu på flera sätt står 
i en mycket stor tacksamhetsskuld till dig. Först och främst är det ju 
tydligt, att hela planen skulle ha haft små utsikter till framgång, om 
inte tack vare din mångåriga verksamhet den ekonomiska historien 
hunnit förvärva sig anseende både inom vetenskapliga kretsar i vårt 
land och bland en större allmänhet. Att det gick så bra som det gick, 
berodde väl emellertid också i hög grad på att din plan var så väl 
avvägd, och på att du satte in din personliga auktoritet på dess reali
serande. När Westermarck fick höra om saken i ett konfidentiellt 
samtal i går kväll, utbrast han: "Herren (Hoc est i detta fall Heck-
scher) gav och Herren tog"; och jag tycker detta yttrande väl karakt
äriserar din andel såväl i min hitkomst som i min återflyttning till 
Sverige.28 

Innan institutet ens hunnit påbörja sin verksamhet inträffade dock 

en händelse som skulle komma att ge den nya skapelsen bättre förut

sättningar än det tidigare varit möjligt att kalkylera med. Dessutom 

knöts banden mellan Eli och Arthur fastare. Handelshögskolans 

rektor, Hallendorff, dog hastigt av en blodpropp i lungan i april 1929. 

Nu föreföll det Heckscher självklart att han skulle vara den som skulle 

överta positionen som rektor. Det hade funnits en slags informell 

överenskommelse mellan Heckscher och Handelshögskolans skatt
mästare O. A. Söderberg, om att Hallendorffs pensionering skulle 

innebära att Heckscher blev rektor. I ett möte med kollegorna Sillén, 

Fehr och Brisman klargjordes dock för den chockade Heckscher att 

28 Arthur Montgomery-Eli Heckscher, 15/11 1928. Eli F. Heckschers samling, Kungliga 
Biblioteket, Stockholm. 
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några planer på att göra honom till rektor inte existerade. Framför 
allt var det Brisman som var negativt inställd till en sådan lösning.29 

Över detta blev Heckscher upprörd. I breven till vännen Arthur 
försökte han uppvisa ett oberört lugn, och framhöll att kollegorna 
naturligtvis hade rätt att välja vem de ville till rektor. I själva verket 
var han dock så sårad att han hotade med att säga upp sig från sin 
professur och lämna Handelshögskolan.30 Att det gick honom djupt 
till sinnes kan man också se på de omdömen som i senare brev dyker 
upp angående Sven Brisman, vars kompetens och omdöme Eli nu 
började ifrågasätta.31 

Efter en period av turbulens, då Eli trots sitt missnöje gick med på 
att vikariera som rektor, valdes Martin Fehr till Hallendorffs efter
trädare. För att blidka och kompensera den åsidosatte Heckscher ville 
Handelshögskolans styrelse ge honom ledigt för att ägna sig åt det 
ekonomisk-historiska institutet. Detta erbjudande utnyttjade Heck
scher för att förhandla till sig inte bara tjänstledighet från profess
uren i nationalekonomi och statistik, utan en ny tjänst i ekonomisk 
historia, en professur till honom själv.32 Höstterminen 1929 kunde 
alltså EHI börja sin verksamhet med en professor och ytterligare en 
deltidsanställd lärare. Ekonomiskt möjliggjordes denna lösning av att 
Arthur Montgomery kvarstannade på sin tjänst i Åbo, och enbart till 
en del belastade det nya institutets löneanslag. Hans överenskommelse 
med EHI innebar att han skulle fortfara att upprätthålla sin professur 
i Åbo, men under vintermånaderna, mellan 15 november och 15 
februari, vara tjänstledig för att arbeta i Stockholm. Denna lösning 
kom, med vissa modifikationer, att gälla under den efterföljande tio
årsperioden, mellan hösten 1929 och sommaren 1939. 

29 Eli Heckscher—Arthur Montgomery, 3/5 1929. Eli F. Heckschers samling, Kungliga 
Biblioteket, Stockholm. 
30 Eli Heckscher-Arthur Montgomery, 3/5 1929. Eli F. Heckschers samling, Kungliga 
Biblioteket, Stockholm. 
31 Eli Heckscher-Arthur Montgomery, 25/5, 31/5 1929. Eli F. Heckschers samling, 
Kungliga Biblioteket, Stockholm. 
32 Eli Heckscher-Arthur Montgomery, 31/5, 19/9 1929. Eli F. Heckschers samling, 
Kungliga Biblioteket, Stockholm. 
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I 1930-talets brevväxling mellan Eli och Arthur omnämndes 1929 
års uppgörelse av Eli som den "tjänst" Arthur gjort honom, och som 
han var mycket tacksam för. Den situationen hade alltså uppstått att 
det inte bara var Arthur som var Eli tack skyldig, utan att förhåll
andet faktiskt var ömsesidigt. Relationen dem emellan blev på detta 
sätt mera jämlik, och detta avspeglas också i breven. Det uppstod av 
naturliga skäl ett allt tätare samarbete och utbyte av gåvor. Arthur 
blev stödtrupp för Elis konflikter med sina bägge kollegor på Handels
högskolan, Bertil Ohlin och Sven Brisman, vars sätt att sköta sina 
arbetsuppgifter Eli hade synpunkter på. 

En intressant aspekt av relationen mellan Eli och Arthur är det 
vetenskapliga utbytet. Som redan konstaterats var de två i mycket 
olika som forskare och skribenter. Arthur hade dock alltid uppvisat 
en stor respekt och uppskattning för Elis forskargärning, medan Eli i 
sin roll som välgörare hade varit kritiskt inställd till Arthur, och 
också i någon mån sökt uppfostra honom till en mer argumenterande 
forskare. Detta förhållande var dömt att aktualiseras gång på gång, 
eftersom den akademiska världen var så liten. Heckscher var flitigt an
litad som sakkunnig och som bokrecensent, och hans omdöme om 
Arthur som forskare kom därför att uttryckas i olika sammanhang. 

Samtidigt som Eli och Arthur blev kollegor började dock Elis in
ställning till Arthurs tidigare ifrågasatta empirism att förändras, och 
bli mer nyanserad. Det förefaller som om en äkta uppskattning av 
vännens vetenskapliga synsätt och stil utvecklades. I ett brev från 
september 1931 skriver Eli, i samband med sin korrekturläsning av 
en av Arthurs texter: 

I själva verket har du mindre behov av detta slags granskning än de 
flesta, både därför att du har dina fakta i så utmärkt ordning och 
därför att du så fullständigt avhåller dig från överord.33 

Sex dagar senare skriver han om samma text: 

33 Eli Heckscher-Arthur Montgomery, 15/9 1931. Eli F. Heckschers samling, Kungliga 
Biblioteket, Stockholm. 
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Jag avundas dig din exakthet och balans och tror det skall vara svårt 
att få en framställning som mer tillförlitligt fördelar tyngdpunkten 
på olika företeelser än du gör. Det följer å andra sidan av mitt temp
erament att jag skulle ha lagt på färgerna kraftigare, men det bedömer 
var och en själv.34 

Dessa berömmande ord var inte någon engångsföreteelse. Under 

1930-talet blev den vetenskapliga relationen mellan de två männen 

alltmer jämlik, och Eli uppfattade också nu att Arthur hade tagit 

hans tidigare kritik på allvar, och vågade "släppa sig lös något lite", 

som han skriver i ett brev av år 1934, apropå en uppsats av Arthur 

om fattigvårdsfrågan.35 

Elis och Arthurs ömsesidiga vetenskapliga uppskattning kan ha 
stärkts av utvecklingen inom ämnet nationalekonomi. På denna 

punkt stärktes sammanhållningen dem emellan av vad framför allt 

Heckscher tydligt formulerade för sig själv som ett yttre hot. I början 

av Elis och Arthurs vänskap såg sig Eli, som jag tidigare berört, som 

en teoretiskt styrd forskare. Samtidigt fanns det hos honom en viss 
skepsis mot de nationalekonomer som i breven mellan Eli och Arthur 

kallades "teoretikerna". Heckscher var heller inte själv någon teoreti

ker i mer begränsad mening, och hela projektet ekonomisk historia 

var en strategi för att bereda plats för undersökningar av "den eko

nomiska verkligheten", vilket blir tydligt i följande brev som Arthur 
skrev till Eli i januari 1938: 

Bland de yngre nationalekonomerna av "Stockholmsskolan", om vi 
skall använda denna term, har det ju varit en stigande tendens att 
ängsligt undvika all mera direkt beröring med den ekon. verkligheten, 
och jag befarar storligen att denna nationalekonomi går samma öde 
till mötes som Uppsala-skolans, dvs att sjunka ner till fullkomlig 
betydelselöshet ur praktisk såväl som ur kulturell synpunkt. I viss 
mån får vi väl ta upp de problem som de lämnar och medvetet 
utvidga den ekonomiska historien till att omfatta en analys av också 
de aktuella utvecklingstendenserna. Detta innebär för övrigt bara en 

34 Eli Heckscher-Arthur Montgomery, 21/9 1931. Eli F. Heckschers samling, Kungliga 
Biblioteket, Stockholm. 
35 Eli Heckscher-Arthur Montgomery, 20/9 1934. Eli F. Heckschers samling, Kungliga 
Biblioteket, Stockholm. 

149 



konsekvent tillämpning av de idéer beträffande sambandet mellan 
ekonomisk teori och ekonomisk historia som du sedan gammalt 
hävdat. Vi får med andra ord ta itu inte bara med de uppgifter som 
historikerna lämnar å sido, utan också med dem som nationaleko
nomerna anser det ligga under sin värdighet att befatta sig med.36 

Vilka "teoretikerna" var är inte alltid specificerat i breven. Denna 
kategori förefaller att ha kunnat innefatta 1) den yngre generationen 
av svenska nationalekonomer som ansågs ha fjärmat sig från verkliga 
ekonomiska förhållanden samt 2) ekonomer som Myrdal, vilken 
Heckscher ansåg hade felaktiga (keynesianska) utgångspunkter för 
sin syn på ekonomisk politik. Mot "teoretikerna" i den förra bemärk
elsen var tonen närmast spydig i flera av Montgomerys brev till 
Heckscher.37 Mot Myrdal och keynesianismen var tonen inte alls lika 
spydig, utan präglades snarare av en ganska stor respekt, parallellt 
med skepsis. Eli och Arthur förenades av en neoklassisk grundsyn på 
den ekonomiska politiken, och det okloka i att överge denna grund
syn till förmån för en mer "politisk" syn på ekonomi: 

Det är roligt att intresset för ekonomisk-historiska studier är i stig
ande. På sätt och vis är jag gärna med om Tryggers tanke att vi skulle 
bilda en motvikt mot teoretikerna, inte genom politiskt ställnings
tagande utan genom att hålla ämnet neutralt i politiskt hänseende. 
Teorin tycks mig också för närvarande ta en sådan ofruktbar vänd
ning, att det också ur den synpunkten kunde behövas en motvikt.38 

Hos Heckscher och Montgomery fanns en uppfattning om att de 
själva företrädde en obunden vetenskap, medan de menade att an-
passlighet i politiskt eller ideologiskt hänseende i hög grad fanns hos 
andra aktörer, inte minst hos marxistiska vetenskapsmän. Deras veten
skap var undermålig för att den var påverkad av utomstående hänsyn. 
Även när det gällde Gunnar Myrdal sammanföll politiska åsikter och 

36 Arthur Montgomery-Eli Heckscher, 30/1 1938. Eli F. Heckschers samling, Kungliga 
Biblioteket, Stockholm. 
37 Arthur Montgomery—Eli Heckscher, 17/12 1937. Eli F. Heckschers samling, 
Kungliga Biblioteket, Stockholm. 
38 Arthur Montgomery—Eli Heckscher, 6/2 1937. Eli F. Heckschers samling, Kungliga 
Biblioteket, Stockholm. 
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vetenskapssyn, men här förefaller skillnaderna i vetenskapssyn har 
spelat en mer självständig roll för ställningstagandet. Heckscher och 
Montgomery var överens om de teoretiskt skolade nationalekonom
ernas fjärmande från verkligheten, och framför allt Heckscher var 
dessutom mycket irriterad över deras framgång i maktens korridorer. 

Vänskapens pris och belöning 

Hur ska man då tolka ovanstående skeende? Jag tror att man, med 
de redskap jag inledningsvis presenterat, kan göra två ganska olika 
tolkningar av Arthurs karriär och vänskapen mellan Eli och Arthur. 

Den första tolkningen börjar med en analys av det vetenskapliga 
fältet. Det förefaller klart att ämnet nationalekonomi förändrades 
under undersökningsperioden, på ett sådant genomgripande sätt att 
spelreglerna på det nationalekonomiska fältet ändrades, för vissa 
aktörer under spelets gång. Eli Heckscher uppskattade inte denna 
regeländring, eftersom den inte stämde överens med hans vetenskap
liga och politiska preferenser. Heckschers ihärdiga strävan att etablera 
ämnet ekonomisk historia var i mycket betingad av denna utveck
ling. Samtidigt gjorde utvecklingen inom nationalekonomin det svår
are för Arthur Montgomery att göra karriär som nationalekonom. 
Det feodala draget inom akademin, där de etablerade forskarnas 
ansvar för yngre adepter var starkt, länkade samman Elis och Arthurs 
båda problem, och gjorde dem ömsesidigt beroende. Eli gav Arthur 
en karriär och fick i gengäld en stödtrupp som publicerade veten
skapliga texter vilka genom sin blotta existens gav vittnesbörd om den 
ekonomiska historiens frammarsch. Vänskapen mellan de två, som 
också förändrade Elis syn på Arthur som forskare, förstärktes av pro
fessionella strategier på ett vetenskapligt fält statt i snabb förändring. 

Men, man kan också göra en tolkning som vänder upp och ner på 
denna förklaring. Kanske var det så att den personliga och veten
skapliga attraktionen mellan Eli och Arthur var stark, just därför att 
de var så olika. Arthur var mild och tillbakadragen, Eli var polemisk 
och dominant. Kanske var det så att projektet ekonomisk historia 
var en konsekvens inte främst av det vetenskapliga fältets förändring, 
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utan av behovet av att upprätthålla och utveckla en vänskapsrelation, 
som både vetenskapligt och personligt var mycket givande för de två. 
Kanske är det så att man ska se denna vänskapsrelation inte som en 
konsekvens av förändringar på fältet, utan som upphov till de för
ändringar som tillkomsten av ämnet ekonomisk historia kom att med
föra. Var slitet med att etablera ekonomisk historia i Sverige det pris 
de fick betala för sin vänskap, eller var dess framgång belöningen? 
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Johan David Flintenberg -
historiker i två världar 

Johan Sjöberg 

"Ingen bildad människa betvivlade Snorres berättelse om asarnas in
vandring".1 Påståendet är hämtat ur Sten Lindroths svenska lärdoms
historia, och syftar på hur litet genomslag källkritiska principer fått i 
Sverige kring sekelskiftet 1800. Den rudbeckianska göticismen hade 
till stor del försvunnit från svensk historieskrivning under 1700-talet, 
men fortfarande tyckte sig de flesta etablerade historiker vara på 
ganska trygg mark, då de beskrev Odens och de andra asarnas invand
ring till Sverige. Man ansåg i regel att asarna var historiska personer 
som invandrat ungefär år 150 f.Kr.2 Det fanns emellertid de som 
hävdade annat, och en av dessa möter vi i den här uppsatsen. Den 
handlar egentligen inte så mycket om en enstaka särling som om skill
naderna mellan den historieskrivning som publicerades och den som 
kan ha diskuterats mellan skål och vägg. 

Johan David Flintenberg, son till kryddhandlaren Jöns Flintenberg, 
föddes i Stockholm 1762. Redan som femtonåring reste han till 
Uppsala, där han inledde en akademisk karriär som till en början såg 
lovande ut.3 Men Flintenberg blev inte någon framgångsrik man. I 
lärdomshistorien är han mest känd för att en kort tid ha innehaft 
sekreteraresysslan i Kungliga vitterhets-, historie- och antikvitetsakade
mien. Flintenbergs utnämnande till sekreterare innebar enligt Henrik 
Schtick att såväl ett ledamotskap i akademin som akademin i sin 

1 Sten Lindroth, Svensk lärdomshistoria. Gustavianska tiden (Stockholm 1981), s. 301. 
2 Nils Eriksson, Dalin — Botin — Lagerbring. Historieforskning i Sverige 1747—1787 (Göte

borg 1976), s. 47-63; Lindroth (1981), s. 287; Tore Frängsmyr, Svensk idéhistoria. Bild
ning och vetenskap under tusen ar, del I (Stockholm 2000), s. 325—329, 367. 
3 Bengt Hildebrand, "Johan David Flintenberg", i Svenskt biografiskt lexikon, XVI (Stock
holm 1964—66), s. 186. 
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helhet tydligt degraderades.4 Sten Lindroth har torrt påpekat att han 

inte gjorde någon glad som sekreterare.5 Flintenberg sökte snart av

sked från tjänsten på grund av "en svår kropps- och sinnessjukdom", 

som han själv uttryckte det.6 Ett försök att inrätta ett kommersiellt 

lånbibliotek i Stockholm misslyckades också. Denna gång slutade det 

med ekonomisk katastrof.7 Det är knappast överraskande att biskopen 

i Linköping, Jakob Lindblom, 1803 hävdade att Flintenberg inte 

bara var sjuklig, utan också hade "nästan öfverlefvadt sig själf i tjänste

vägen, der han gjort flera ombyten och slutligen stannat vid ingen

ting".8 Under en kort karriär som historiker i slutet av 1780-talet var 

Flintenberg verksam dels bland etablerade historiker och akademier 

- på vilka han försökte imponera - och dels bland unga jämnåriga i 

Uppsalas hemliga organiserade sällskapsliv. Flintenbergs historiska 

författarskap gör det därmed möjligt att kontrastera spelreglerna på 

dessa båda arenor mot varandra. 

Sjuttonhundratalet var de hemliga sällskapens blomstringstid, och 

den politiska och samhälleliga roll som de eventuellt spelade disku

terades livligt i samtiden.9 I somliga hemliga sällskap var också veten

skapliga frågor viktiga. Under gustaviansk tid var till exempel intresset 

för naturvetenskaperna i avtagande vid universitet och i akademier, 

medan naturvetenskapliga frågor däremot med iver dryftades i en del 

4 Henrik Scliiick, Kgl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien. Dess förhistoria och 
historia, bd VI (Stockholm 1943), s. 419—426. 
5 Lindroth (1981), s. 302. 
6 Henrik Schiick, Kgl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien. Dess förhistoria och 

historia, bd VII (Stockholm 1943), s. 8. 
7 Margareta Björkman, Läsarnas nöje. Kommersiella lånbibliotek i Stockholm 1783-1809 
(Stockholm 1992), s. 115-118, 154. 
8 Birger Liljekrantz, Benjamin Höijer. En studie över hans levnad (Lund 1912), s. 228. 
9 Idéinnehåll, rekryteringsbaser och målsättningar var mycket varierande i 1700-talets flora 
av hemliga sällskap, och litteraturen om sällskapen är omfattande. En god överblick över 
deras utbredning ges i Henrik Stenius, Frivilligt, jämlikt, samfällt. Föreningsväsendets utveck
ling i Finland fram till 1900-talets början, med speciell hänsyn till massorganisationsprincipens 
genombrott (Helsingfors 1987), kapitel I—II. I Anders Simonsen, Bland hederligt folk. Orga
niserat sällskapsliv och borgerlig formering i Göteborg 1755—1820 (Göteborg 2001) anläggs 
ett lokalhistoriskt perspektiv. 
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ordnar och hemliga sällskap.10 Också den tidens historieforskning 
har ibland, liksom naturvetenskapen, betraktats som en blek skugga 
av frihetstidens.11 Man har dock främst intresserat sig för den publi

cerade historieskrivningen, och för den offentliga verksamheten vid 
universitet och i akademier. Jag vill, med Flintenberg som exempel, 
visa att den som är intresserad av historieskrivningens historia också 
har mycket att vinna på att undersöka den hemliga sällskapssfären. 

Förnuftskritik och källkritik 

För Voltaire och andra tongivande franska 1700-talshistoriker var 
framstegstanken och civilisationshyllningen central. Det viktiga var 
inte att fördjupa sig i detaljer eller källkritiska diskussioner, utan att 
elegant skildra mänsklighetens och förnuftets framsteg. Historien 
skulle också vara politiskt nyttig, på så vis att läsaren serverades goda 
och dåliga exempel ur historiens galleri.121 slutet av 1700-talet förde 
källforskaren en ganska undanskymd tillvaro även i Sverige. I Stock
holms gustavianska salonger uppfattades den lärde historikern ofta 
som en löjlig person, pedantiskt pillande med ointressanta detaljer i 
det förflutna. De flesta ryktbara historieskrivare i Sverige var inte aka
demiska historiker, och deras framställningar präglades av översikt
lighet och ett skönlitterärt handlag.13 

Nära förbunden med 1700-talets historieskrivning var den så kalla
de förnuftskritiken. Med hjälp av förnuftet skulle historieskrivarna 
rensa bort orimligheter ur historien. Genom förnuftskritiken bedöm
des alltså de beskrivna händelsernas trovärdighet. Det kunde exempel
vis handla om att ta bort underverksberättelser ur historien. Detta är 
inte samma sak som källkritik, vars syfte är att granska trovärdigheten 

10 Karin Johannisson, "Naturvetenskap på reträtt", i Lychnos (1979-1980), s. 142 £, 145; 
även Johan Sjöberg, Makt och vanmakt i fadersväldet. Studentpolitik i Uppsala 1780-1850 
(Uppsala 2002), s. 169-171 om naturalhistorien och Franciskanerorden i Uppsala. 
11 Se till exempel Lindroth (1981), s. 266 f. 
12 Eriksson (1976), s. 7. Om politiken och 1700-talets pragmatiska historieskrivande, se 
senast Peter Hallberg, Ages of Liberty. Social Upheaval, History Writing, and the New Public 
Sphere in Smeden, 1740—1792 (Stockholm 2003). 

Lindroth (1981), s. 261-318. 

155 



i den framställning som historikern hämtar uppgifterna om händ
elsen ur.14 

Källkritiken hade under det sena 1700-talet sina främsta före
trädare vid universitetet i Göttingen. August Ludwig Schlözer och 
hans lärjungar dömde bland annat ut de flesta källorna till den äldre 
nordiska historien. I ett par arbeten från 1770-talet förnekade Schlözer 
att Nordens historia före år 800 kunde skrivas. Medeltida författare 
som omnämnt nordiska förhållanden långt före sin egen tid avfärd
ades, då de inte levde upp till kravet på samtidighet mellan händelse 
och källor. Därmed tillskrevs inte heller de isländska sagorna någon 
trovärdighet som källa. Schlözer häcklade också de många försöken 
att sammankoppla gamla nordiska stammar med folk som nämns av 
antika författare.15 

Göttingenhistorikerna lästes visserligen i Norden, men de kritiser
ades skarpt i såväl Sverige som Danmark. Från danskt håll anfördes till 
och med att tyskarnas attack egentligen handlade om avundsjuka.16 

Schlözer själv fick dåligt rykte som "hyperkritiker", och hans insatser 
föll snart i glömska. Bland de etablerade svenska historieskrivarna 
fanns en vag källkritik hos kända historiker som Jonas Hallenberg och 
Sven Lagerbring. Men deras kritik var framför allt förnuftsbaserad. 
Det handlade inte i första hand om att granska källan, utan om att 
fråga sig huruvida det beskrivna var rimligt eller inte.17 

"Torna och hjernlösa Romaner" - källkritik och 
källbehandling hos Flintenberg 

Den unge historiedocenten Olof Andersson Knös var en ganska typisk 
representant för den lärda samlarkultur som ofta förlöjligades av gust-

14 Bengt Henningsson, Geijer som historiker (Uppsala 1961), s. 2; Rolf Torstendahl, 
Källkritik och vetenskapssyn i svensk historisk forskning 1820—1920 (Uppsala 1964), s. 6 £; 
Eriksson (1976), s. 71-75. 
15 Henningsson (1961), s. 217 f.; Torstendahl (1964), s. 9. 
16 Henningsson (1961), s. 218-221. 
17 Torstendahl (1964), s. 8-14. Citat s. 10. 
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avianska skribenter.18 Han stiftade tillsammans med några studenter 
Historiska sällskapet i Uppsala 1786. Sällskapet var hemligt, men 

bildat under inspiration från de etablerade akademierna. Det skulle 

bland annat recensera förbjudna böcker och samla historiska doku

ment för utgivning. En av medlemmarna var Johan David Flinten

berg.19 

Inom det slutna sällskapet var tonen öppen, och vissa medlemmar 

förlöjligade tankeriktningar som omhuldades av andra i sällskapet. Av 

vännerna utmärkte sig framför allt Flintenberg genom sin kritik, både 

mot källor och mot andra historiker. Det är intressant att jämföra 

Flintenbergs verksamhet i denna frispråkiga miljö med hans försök 
att framträda som historieskrivare i en vidare offentlighet. Från åren 
1786 och 1787 finns några historiska texter av honom. Historiska 

sällskapets arkiv innehåller två tal där Flintenberg lägger fram prin

cipiella synpunkter på historieforskningen, och dessutom finns en av 

Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien belönad avhandling 

om Hansastädernas handel med Sverige. 

I akademins pristävling 1787 om Hansans förhållande till Sverige 

var Flintenberg ensam tävlande, men höll ändå på att gå miste om 

priset. Akademin bestämde sig i praktiken för att belöna Flintenberg 

sedan skriftens första hälft lästs upp vid ett sammanträde. Sedan de 

en vecka senare tagit del av den andra hälften var flera av akademins 
ledamöter missnöjda, men att dra tillbaka det positiva utlåtandet 

ansågs vara en alltför stor prestigeförlust. I arbetets första del hade 

Flintenberg noggrant följt auktoriteten Sven Lagerbring. Med detta 

var akademin helt nöjd. Vad som upprörde vissa ledamöter var att 

Flintenberg i arbetets andra del däremot inte alls stödde Lagerbring. 

I akademin satt den tidens vittra etablissemang, och bland dem 

landets mest berömda historiker och historieskrivare. Avhandlingen 

trycktes inte förrän Flintenberg ändrat den i enlighet med akademins 

18 Erik Hamberg, OlofKnös och 1700-talets lärda samlarkultur. Studier kringförmedling och 
samlande av böcker i Sverige under den gustavianska tiden (Göteborg 1985). 
19 Erik Hamberg, "Historiska sällskapet i Uppsala 1786—1800", i Lychnos (1983). Sam
tidigt organiserades flera historiska sällskap i Tyskland. Mats Persson, "Upplysningen och 
historismen. Utsikt över ett forskningsläge", i Lychnos (2000), s. 63 f. Det kan naturligtvis 
också ha varit av betydelse för grundandet av sällskapet i Uppsala. 
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önskemål.20 I den tillrättalagda avhandlingen - som inte endast be
handlar storpolitiken, utan också medeltida hantverk och handel - går 
Flintenberg relativt varsamt fram i sina källdiskussioner. Det betyder 
dock inte att han var ointresserad av sådana frågor. 

Samma vår som han belönades av akademin övertog Flintenberg 
ordförandeskapet i Historiska sällskapet. I samband med det höll 
han ett anförande om "den förbättring och granskning, som Sveriges 
äldsta historia ännu behöfver". Flintenberg framstår som en förnufts
kritiker så till vida att termer som orimligt och förnuft gärna används. 
Men istället för att nöja sig med att ta bort orimliga händelser ur 
historien och låta annat kvarstå, såg han sig föranledd att konstatera 
att "vissheten af all Historia hvilar på en critisk undersökning af käll
ornas ålder och trowärdighet".21 När Flintenberg presenterat sina 
mycket stränga källkritiska principer var det inte endast uppenbara 
orimligheter som försvunnit ur historien. 

Flintenberg konstaterade visserligen att 1700-talets kända historie
skrivare - Olof von Dalin, Anders Botin, Johan Ihre, Sven Lagerbring 
och Olof Celsius d.y. - avsevärt förbättrat historieskrivningen. Men 
även dessa satte tilltro till texter som enligt Flintenberg var värdelösa 
ur källsynpunkt. Kritiken mot de etablerade historieskrivarna var 
ohöljd, framför allt mot Lagerbring — den Lagerbring som man enligt 
akademin gjorde bäst i att följa till punkt och pricka.22 I skriften om 
Hansan framhålls däremot Lagerbring och Dalin som förebilder, även 
om båda tillrättavisas på detaljnivå.23 

Flintenberg gick inför Historiska sällskapet igenom den ena käll-
kategorin efter den andra. De antika författarna och de isländska sag
orna dömdes ut då de tecknats ned på alltför långt avstånd i tid eller 

20 Henrik Schuck, Kgl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien. Dess förhistoria och 
historia, bd VI (Stockholm 1943), s. 97-100. 
21 Anmärkningar rörande den förbättring och granskning, som Sveriges äldsta historia ännu be
höfver. Tal vidpmsidii mottagande av Johan David Flintenberg 24/5 1787, U 164, Uppsala 
universitetsbibliotek (hädanefter UUB). Detta tal behandlas även i Hamberg (1983), s. 34 f. 
22 Anmärkningar..., U 164, UUB. 
2^ Johan David Flintenberg, Afhandling om Hanse-Städernas Handel med Sverige, de För
bund de med detta Rike ingått, den Värkan deras Magt och Hug att blanda Sig i Rikets före
taganden haft på dess Oden, och när denna Värkan aldeles uphört (Stockholm 1791), s. 328, 
340, 348. 
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rum från de historiska samhällen de beskrev.24 Historikernas vilja att 

i sina egna hemländer placera folkslag som Tacitus och andra antika 

författare nämner, kritiseras även på annan plats av Flintenberg.25 I 

kretsen av vännerna i Historiska sällskapet ägnar Flintenberg speciell 

uppmärksamhet åt de isländska sagorna. Dessa "toma och hjernlösa 

Romaner" kunde visserligen, åtminstone i Snorre Sturlassons fall, 

användas som källor vad gällde den tid under vilken de upptecknats. 

Om den äldre historien eller om den förkristna religionen kunde de 

däremot ingenting säga. Lagerbring hade visserligen försvarat sagorna, 

men det vägde enligt Flintenberg lätt mot Schlözers kritik.26 De 

isländska sagorna berörs även i skriften om Hansan, men Flintenberg 

nöjer sig där med att konstatera att de brukar vara "något rundeligen" 
tilltagna.27 

"Ännu återstår trenne pelare för wår äldre historia, jag menar 

Rimbertus, Adamus Bremensis och Saxo", fortsatte Flintenberg inför 

Historiska sällskapet, märkbart nöjd med att gå så grundligt tillväga. 

Inte heller dessa fann nåd, och Flintenberg lyfte fram Carl Gustaf 

Nordins åsikt att krönikorna var sentida förfalskningar.28 Det var 
dock inte främst denna fråga, i vilken Flintenberg för en gångs skull 

ger uttryck för en viss osäkerhet, som avgjorde deras användbarhet 

som källor. Flintenberg betraktar dem som opålitliga framför allt på 

grund av deras tydliga tendens. Krönikörerna hade enligt Flinten

berg alltför uppenbara syften med sitt författande: "Alt går ju derpå 

ut, att stadga Bremiska [...] skepparnes rätt till Herrawälde i Nord-

24 Anmärkningar..., U 164, UUB. 
25 Flintenberg. Historiska anteckningar, H. 29, UUB. Flintenbergs odaterade anteckningar 

förefaller vara en blandning av källutdrag, personliga reflexioner, föreläsningsanteckningar 
och utdrag ur böcker. Eftersom det inte på alla ställen är tydligt vad som är vad används 
inte materialet i någon större utsträckning i artikeln. 
26 AnmärkningarU 164, UUB. 
27 Flintenberg (1791), s. 374. 
28 Anmärkningar..., U 164, UUB. I ett brev till Nordin förutspådde Flintenberg att denne, 
som betraktade även Tacitus som en förfalskning, skulle fa kritik av tyska historiker. Även 
svenska historiker skulle nog försvara Tacitus, men om dessa uttryckte sig Flintenberg med 
ett för honom typiskt mått av respekt: "Sverige kommer dervid at fourmera några lätta 
troupper, som endast skjuta i buskarna". Flintenberg till Nordin (odat.), C. G. Nordin — 
anteckningar om Auctores Veteres, N 1084, UUB. 
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en". Om Norden visste de inget, och Flintenberg liknar deras utsagor 
om Sverige vid skepparhistorier. Dessutom innehöll krönikorna före
teelser som omöjligt kunde accepteras av "ett uplystare förstånd och 
en rensad Religion". Till dessa hörde ett guldbeslaget tempel och 
människooffer i Uppsala.29 I skriften om Hansan undviker Flinten

berg principiella diskussioner om medeltidskrönikornas källvärde. 
Istället påpekar han att "mörka och obestämda" gamla krönikor inte 
ger mycket tillförlitlig information om människornas vardag och 
ekonomiska villkor, eftersom deras syfte ju är att behandla krig och 
religion. På liknande sätt konstaterar han att han lyckligtvis - med 
tanke på källäget - inte behöver behandla handelsstäderna på bland 
annat Björkö, då dessa vore äldre än Hansan.30 Dessa synpunkter 
motsäger inte dem han framförde i det slutna sällskapet, men de 
innebär inte heller - som utläggningen i Historiska sällskapet gör -
ett totalt underkännande av medeltidskrönikorna som källor. 

Sedan Flintenberg bland sina jämnåriga i Uppsala systematiskt för
nekat värdet av alla källor till fornhistorien som han kunde komma 
på (utom runstenar), konstaterade han att det inte gick att veta någon
ting om Sveriges historia före kristnandet, närmare bestämt före 1000-
talets början. Det var ingen idé att lappa och laga en bristfällig bygg
nad, utan bättre att riva ner den, som Flintenberg uttryckte det.31 

Inom Historiska sällskapet var den tidigare nämnda framstegs
tanken framträdande, även om den inte fick stå oemotsagd. Hos 
Flintenberg kombinerades intresset för källgranskning med det 
utvecklingsperspektiv som utmärkte upplysningshistorien, och han 
representerade en ytterlighet i båda fallen. Förlusten av fornhistorien 
väckte ingen saknad hos Flintenberg. "Undersökningar om Folkslag
ers ursprung äro merendels onyttiga", konstaterar han torrt. Dess
utom fanns en "brist på märkwärdiga stats och krigs hwälfningar hos 
ohyfsade Nationer". Framstegstanken är så framträdande hos Flinten-

29 Anmärkningar..., U 164, UUB. 
30 Flintenberg (1791), s. 326 f. 
31 Anmärkningar., U 164, UUB. 
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berg att den äldre historien helt enkelt är ointressant för honom. Ett 
samhälle är värt att studera i samma mån som det är civiliserat.32 

Av 1900-talets Hansaforskare har Flintenbergs tryckta arbete om 
Hansan visserligen utpekats som ovanligt korrekt och dessutom som 
banbrytande i det avseendet att han tog avstånd från den traditionella, 
av Vasatidens historieskrivare grundade, helt igenom negativa uppfatt
ningen av Hansan.33 Men då Flintenberg 1787 avviker från auktori-
teterna reagerar akademin ytterst negativt och han tvingas lägga texten 
till rätta för att den skall offentliggöras. Inom det hemliga Historiska 
sällskapet fanns däremot utrymme för Flintenberg att kritisera och 
ifrågasätta de etablerade historikerna. Det utrymmet utnyttjade han 
till fullo. Maktförhållanden påverkar våra möjligheter att uttrycka 
åsikter, och samma person kan, under samma period, formulera sig 
på mycket olika sätt beroende på situationen. Fallet Flintenberg lär på 
den punkten inte vara unikt i historieskrivningens historia. 

32 Inträdestal af Johan David Flintenberg 24/5 1786, Anmärkningar..., U 164, UUB. 
33 Kjell Kumlien, Sverige och hanseaterna. Studier i svensk politik och utrikeshandel (Stock
holm 1953), s. 36-38. Se Flintenberg (1791), s. 351-354, 372, 387-391. 

161 





Att göra anspråk på anspråkslöshet 

Näringslivet och den tredje kardinaldygden 

I antik filosofi gällde som kardinaldygder mod (fortitudo), vishet {pru-
dentia), rättrådighet (iustitia) och måttfullhet (temperantia)} Dessa 
kompletterades senare av kristendomen med tro, hopp och kärlek, 
men det är de fyra äldsta dygderna som är av störst intresse för den 
som vill studera hur hjältebilder skapas: i alla tider påstås alla stora 
män ha haft just dessa dygder. De tycks dessutom ha haft egenskap
erna i övermått. Om kejsar Augustus berättas till exempel att han var 
ovanligt klok, tapper, rättvis och måttfull och ingalunda kunde miss
tänkas för att ha några laster (om det inte gällde kvinnor och tärnings
spel).2 Vissa kungar av Guds nåde, som Karl XII, gjorde tapperheten, 
rättvisan och enkelheten till sina axiom, medan Ludvig XIV knappast 
ens försökte göra anspråk på måttfullhet, men väl på de andra för
tjänsterna. Ett annat exempel är Valdemar I som av Saxo påstods vara 
såväl tapper som ståndaktig, frikostig, trofast och måttfull.3 I den 
medeltida kröniketraditionen arbetade man på detta sätt med ex-
empla; den som till exempel bryter mot kardinaldygden mod, utgör 
ett exemplum på en feg härskare. 

Kardinaldygderna har överlevt historiens alla skiften. An idag anses 
en stor man - oavsett om han är regeringschef eller företagsledare -
behöva vara både vis, modig, måttfull och rättrådig. Han ska ha en 
massa andra egenskaper också, till exempel ska han vara handlings-

1 Kurt Johannesson, Saxo Grammaticus. Komposition och världsbild i Gesta Danorum, 
(Stockholm 1978). 
2 Suetonius, Kejsarbiografier (Stockholm 2002), s. 72-137. 
3 Lars Hermanson, Släkt, vänner och makt. En studie av elitens politiska kultur i 1100-talets 
Danmark (Göteborg 2000), s. 193, 204. 
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kraftig, pliktmedveten, utåtriktad och inte minst viktigt är att han är 

just en han, men det är alltid den grekiska filosofins fyra kardinal

dygder som står i centrum. Att vara "modig" har dock under 1900-

talet bytt innebörd i den meningen att det inte längre handlar om 

tapperhet i strid. Nu handlar mod snarare om att våga gå emot sina 

väljare och skära ner i statsfinanserna eller modet att våga flytta ett 

företag utomlands. Modet kompletteras alltid med dess endast sken

bara motsats: att samtidigt våga vara försiktig - med sociala reformer 

eller nyinvesteringar. 

Den tredje kardinaldygden, måttfullhet {temperantid), har i Sverige 

under de senaste hundra åren bytts ut mot det besläktade ordet an

språkslöshet'. en stor svensk ska vara anspråkslös. Av de fyra kardinal

dygderna är kanske just måttfullheten/anspråkslösheten den mest 

intressanta, eftersom det är en egenskap som tillskrivs den som har alla 

möjligheter att vara allt annat än just det. I anspråkslösheten anses 

ligga att man inte har eftersträvat vare sig positionen, äran eller rike

domen. Även om man har möjligheten till lyx och frosseri, ska man 

vara anspråkslös nog att avstå - man ska inte ha begär efter varken 

makt eller materiella ting. De som äger sådana resurser att de (om de 

så önskar) kan bjuda på tretusen vaktelägg, åka jorden runt i ett eget 

plan, köpa ett lustslott eller hyra hela balettensemblen för en efterfest 

- just de människorna påstås vara särskilt anspråkslösa. Hur kommer 

det sig? 

Jag ska i det följande fundera något kring varför anspråkslösheten 
än idag är så viktig att tillskriva alla med makt. Mina empiriska exem
pel har jag hämtat från det svenska näringslivets historieskrivning om 

sina egna hjältar, men jag hade lika gärna kunnat välja historie

skrivningen om socialdemokratins ledare. Eftersom näringslivet är 

stort, har jag koncentrerat mig på Wallenbergklanen, som jag jämför 

med en av mellankrigstidens mest spekulativa gestalter, Ivar Kreuger. 

Genom historieskrivningen kan man illustrera dels hur samhällets 

ideologiska strider utkämpats, dels visa hur legitimeringsprocesser går 

till. 
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Esse non videri 

När arbetarrörelsen organiserade sig runt om på kontinenten eta
blerades i dess retorik snabbt bilden av överheten som befolkad av 
tjocka män med cigarr, guldklocka, cylinderhatt och glacéhandskar. 
För många var detta inte helt och hållet en schablon; inte minst i 
brukssamhällena var det uppenbart för var och en vem som var vem. 
De skönlitterära berättelserna om hur till exempel bruks- eller trä
patronerna kunde arrangera de mest överdådiga fester som varade i 
flera dagar, där lokalbefolkningen förväntades stå för uppassningen, 
är inte bara uppdiktade skrönor, utan bygger på egna eller andras upp
levelser av det oförblommerade klassamhället. Samtidigt fanns det 
brukspatroner som gav sig sin position legitimitet genom att tvärtom 
odla det spartanska. 

I näringslivets historieskrivning menar man att talet om den fross
ande överklassen är en nidbild som inte motsvaras av någon verklig
het: brukspatronerna, till exempel, hade inte alls stora magar och 
breda klockkedjor. De var inga översittare utan bodde enkelt och tog 
inte för sig av livets njutningar - tvärtom: de var "anspråkslösa och 
ansvarsfyllda".4 

I socialdemokratins tidevarv blir frånvaron av lyx näringslivets 
exemplum mot alltför omfattande reformer. Om Degerfors bruks er
känt bistre disponent Ernest Odelberg, en av dem som grundade 
Järnbruksförbundet, kan man beundrande läsa: "I det framväxande 
nya välstånds-Sverige representerade han kärva traditioner; karolinsk 
enkelhet och pliktkänsla hade i honom en av sina sista utlöpare".5 

Jämförelsen med karolinerna var naturligtvis välfunnen; Karl XII 
gjorde sig ju som ett exemplum för sina undersåtar när han odlade sin 
enkelhet bland annat genom att vägra peruk eller märkvärdiga kläder.6 

I syfte att ha en så billig arbetskraft som möjligt, liksom att betala så 
lite skatt som möjligt, har näringslivet alltid arbetat för små offentliga 

4 Karl Wistrand, Hört och upplevat (Stockholm 1962), s. 163, 352. 
5 Wistrand (1962), s. 348. 
6 Peter Ericsson, "Statsmakt, kungaporträtt, samhällsstruktur. En bred inramning av 
Karl XII och Frederik IV", opublicerad licentiatavhandling vid Historiska institutionen, 
Uppsala universitet, 1994. 
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utgifter och minimala löneökningar. Den som förespråkar att svång-
remmen ska dras åt måste naturligtvis själv framställas som ytterst 
anspråkslös, och likt disponent Odelberg som karolinskt spartansk. 

En som visste detta bättre än någon annan var initiativtagaren till 
Skattebetalarnas förening, Marcus Wallenberg senior (1864-1943). 
Han var ägare till en bank- och industrikoncern vars styrka inom ett 

enskilt lands näringsliv nästan inte kan jämföras med något annat 
lands, eller för att citera The Observer. familjen Wallenberg represent
erar det mest "anmärkningsvärda finansiella och industriella fåtals
väldet i världen".7 När hans son med samma namn, Marcus "Dodde" 
Wallenberg dog 1982, lämnade han efter sig ett imperium som syssel
satte omkring hälften av alla industriarbetare i Sverige.8 Företagen i 
Wallenberggruppen sålde då för lika mycket per år som staten hade i 
inkomster. Grunden till imperiet lades 1856 när André Oscar Wallen
berg (1816-86) slog upp portarna till Stockholms Enskilda Bank. 

Som en röd tråd genom hela den wallenbergska historieskriv
ningen, oavsett om det är de själva, deras egna hagiografer eller veten
skapsmän som har hållit i pennan, löper en kanon om hur familjen 
Wallenberg genom generationer har odlat sin anspråkslöshet. André 
Oscar beskrivs som "sällsynt anspråkslös",9 och liksom sin far var även 
Marcus senior främmande för allt socialt snobberi; han var "ovanligt 
anspråkslös i sina personliga vanor".10 När Marcus senior fyllde 75 
år skrev socialdemokraternas vänsterprofil Zeth Höglund, att "flit och 
måttfullhet ha liksom hos Benjamin Franklin varit hans levnads
regel".11 Vid sin död berömdes han av såväl socialdemokrater som 
borgerliga för sin flärdfrihet och enkla livsföring — han var ingen man 
som berikade sig själv.12 

7 The Observer 3/9 1961, citat hämtat ur Åke Ortmark, Maktspelet i Sverige — ett samhälls
reportage (Stockholm 1967), s. 156. 
8 Ulf Olsson, Att förvalta sitt pund. Marcus Wallenberg 1899—1982 (Stockholm 2001), s. 
414. 
^ SvD 13/1 1886 (citat); Helmer Key, A. O. Wallenberg. En minnesteckning (Stockholm 
1916), s. 205. 
10 Torsten Gårdlund, Marcus Wallenberg 1864—1943. Hans liv och gärning (Stockholm 
1976), s. 65, 68. 
11 Social-Demokraten Al3 1939. 
^ Social-Demokraten 23/7 1943; Ny 7W23/7 1943. 
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Det är svårt att argumentera mot den här typen av personbeskriv
ningar utan att hemfalla åt moraliseringar eller ironier. Kanske räcker 
det med att formulera sig så som Åke Ortmark gör om Marcus senior, 
att denne nog saknade tycke för flärd, pomp och ståt, och faktiskt var 
anspråkslös - "på en miljonärsnivå".13 Det ska samtidigt sägas, att i 
de äldre biografiska skisserna, som till exempel den av Helmer Key 
om André Oscar från 1916, inskärper författaren att Wallenberg var 
"måttlig och anspråkslös", men han redogör också för hur stånds-
mässigt Wallenberg bodde och vilka fester han bjöd upp till.14 Detta 
är ett exempel på hur borgerlighetens övre skikt skiljer mellan privat 
konsumtion och representativ konsumtion. 

Det var skillnad på halvbrodern Knut Agathon Wallenberg (1853— 
1938) som var en man som levde livet med grandezza - och gärna 
visade det. Han exploaterade Saltsjöbaden för exklusivt högrestånds-
boende och lät där bygga Uppenbarelsekyrkan till sig själv och sin 
hustru. Han klädde sig allt annat än enkelt, eller för att citera: "Det 
fanns i Norden under hela perioden knappast ett stiligare skägg eller 
en mer magnifik enmansprocession".15 Samtidigt var det så att hans 
leverne bara marginellt skilde sig från Marcus seniors, vars boende 
på Strandvägen svårligen kan sägas vittna om en asketisk läggning. 

Bröderna delade under decennier på ansvaret för sitt ärvda imper
ium, med påföljden att de utvecklade en syskonfejd som de gjorde 
sitt bästa för att dölja offentligt, men som oavlåtligt kom till uttryck 
inte bara i samtiden utan även i historieskrivningen. Marcus senior 
var mycket bekymrad över hur hans bror, som han menade ingalunda 
hade bemödat sig särskilt, kunnat bli så aktad och berömd. För att 
framställa sig själv som den som visste att bäst förvalta den vördade 
faderns arv, kände sig Marcus senior tvungen att markera gentemot 
Knut Agathon, särskilt som denne enligt honom hade gjort en rad 
tvivelaktiga affärer. I en opublicerad självbiografisk skiss karaktäriserar 
han sin bror som alltför ekonomiskt okunnig och i avsaknad av den 

13 Ortmark (1967), s. 105. 
^ Key (1916), s. 204 f. 
^ Åke Ortmark, Skuld och makt. En kapitalistisk historia. Medici, Rotchschild, Rockefeller, 
Wallenberg (Stockholm 1981), s. 104. 
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arbetsvilja och uthållighet som erfordrades. Dessutom, påpekade han 
för den som var villig att lyssna, hade halvbrodern zigenarblod på 
mödernet vilket gjorde honom lat, ohederlig, intelligent och duper
ande.16 Ytterligare en stor svaghet var Knut Agathons oförmåga att 
visa anspråkslöshet. När Marcus senior blev riddare av Serafimer-
ordern lät han pryda sin sköld med ordspråket "Esse non videri". 
Andemeningen av ordspråket är att leva anspråkslöst. I folkmun är 

det dock inte så som det brukar tolkas, utan det har av hävd översatts 
till "Att verka men icke synas". Detta har setts som ett bevis för, som 
man menar, Wallenbergarnas ambition att härska i det fördolda. 

Ernest Thiel (1858—1947), uppkomlingen som blev en av Sveriges 
rikaste män och som förlorade allt han ägde strax efter första världs
kriget, var en av dem som under några år kunde räkna Knut Agathon 
till sina vänner. De passade varandra utmärkt i sin faiblesse för den 
storartade livsföring som de gärna förevisade. När Thiels värld rasar 
samman, enligt honom på grund av att han blivit ruinerad av Knut 
Agathon, sätter han sig i ett slags bättre undantagsstuga på Djurgården 
och skriver memoarerna Vara eller synas vara, en titel som direkt an
spelar på familjen Wallenbergs i hans mening falskklingande maxim. 
De förvandlas genast till ett karaktärsmord på den forne vännen.17 

Enligt Thiel kunde Knut Agathon inte leva upp till någon av de fyra 
kardinaldygderna: Han var klok bara i affärer, om andra saker sakna
de han intelligens ens för ett trivialt resonemang. Han hade den 
kvinnliga fåfängan och den manliga härsklystnaden - likväl var han 
ingen modig man. Dessutom var han opålitlig och minst av allt rätt
skaffens. Därtill saknade han hjärta.18 Thiel chikanerar med emfas 
Wallenbergs brist på anspråkslöshet och hans strävanden mot "höjd
erna", kungahuset och societeten. Knut Agathon var också sådan att 
han aldrig ville donera till välgörenhet anonymt, utan alltid offentligt 
för att själv bli prisad och hyllad: "Knut, du var ett barn".19 

16 Gårdlund (1976), s. 94 f., 581 f. 
17 Memoarerna utgavs postumt först 1969. 
18 Ernest Thiel, Att vara eller synas vara (Uddevalla 1969), s. 50 f. 
19 Thiel (1969), s. 55. 
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En evig sillvecka! 

Marcus senior kallade Ernest Thiel för "Knuts onda genius".20 Han 
var säkert rädd för att Knut Agathons över måttan glansfulla liv i 
offentlighetens ögon skulle förväxlas med lättja inom hela familjen 
Wallenberg; borgarklassen har ju också gjort till dygd att man ska 
arbeta. Även sonen Marcus "Dodde" Wallenberg bedyrade att han 
aldrig hade levt något liv i överflöd. Att hans imperium skulle gett 
honom och hans familj privilegier och makt — eller ens så mycket som 
ett gott liv — är en tanke som han överhuvudtaget aldrig ens snuddar 
vid. Tvärtom framhöll han hellre vilka stora uppoffringar som Wall-
enbergarna tvingats till. Så berättar han till exempel om de, om inte 
knappa så i alla fall strängt sparsamma, omständigheter under vilka 
han växte upp. Som barn hade han aldrig haft rundligt med fick
pengar, och tyget på ungdomskostymerna nöttes blankt då han bara 
fick en om året. 

Allt det här stämmer naturligtvis, man kan till exempel på flera 
fotografier se att den yngre generationen Wallenberg är porträtterad i 
kostymer som saknar bröstficka eftersom tyget vänts ut och in. Men 
detta beror inte på att man saknade medel, utan på att man levde 
enligt den borgerliga ideologins heliga princip om sparsamhet och 
hårt arbete som en dygd. Den uppåtstigande borgarklassen utmönst
rade adeln som slösaktig och lättjefull, och framhöll sig själv som 
strävsam och ekonomiskt medveten: pengar har man, dem visar man 
inte.21 Denna princip lever fortfarande kvar, men i den borgerliga 
historieskrivningen eller självbilden framställs inte detta som något 
självvalt, utan som något av nöden tvunget. 

I en tv-intervju i fyra program med Lennart Hyland som sändes i 
SVT 1980, berättar Marcus "Dodde" Wallenberg för tv-tittarna från 
sitt magnifika Täcka Udden, att han aldrig har ägt en plånbok eller 
pengar för eget bruk: "Ingen kommer att tro mig när jag säger det, 

20 Gårdlund (1976), s. 180 f. 
21 Orvar Löfgren, "Känslans förvandling. Tiden, naturen och hemmet i den borgerliga kul
turen", i Jonas Frykman & Orvar Löfgren, Den kultiverade människan (Lund 1979). 
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men jag har levt i en kronisk sillvecka i hela mitt liv!"22 På Hylands 
fråga om han vet hur mycket pengar han äger, blir svaret: "Vad är 
pengar?". Den åttioårige Wallenberg intygar också för tv-tittarna att 
han inte är nogräknad med vad han har på sig, något han låter förstå 
hänger samman med den eviga sillvecka han levt i.23 Han vägrar också 
diskutera sina tillgångar i termen "imperium". När Lennart Hyland 
vill tala om André Oscar som "grundare av imperiet" tillrättavisas 

han bryskt: "Vi har inget imperium! Vi har genom en rad omständig
heter och initiativ blivit satta att vara ansvariga för vissa företag."24 

Kapitalismen som system legitimeras enklare om man, som 
Wallenberg, förnekar att den alstrar makt och rikedom för några få; 
kapitalism handlar inte om roffarmentalitet eller utsugning utan om 
att berika nationen. Detta kommer väl till uttryck i runorna då någon 
av familjen Wallenberg avlidit. När Marcus senior dog 1943 hyllades 
han av såväl socialdemokrater som borgerliga för att hans imperium 
ingalunda hade haft som syfte att familjen Wallenberg personligen 
skulle sko sig. 

Samma beröm tillerkändes Marcus "Dodde" Wallenberg vid sin 
död 1982. I en dödsruna spann hans store hävdatecknare, Torsten 
Gårdlund, återigen på temat om anspråkslösheten: det "för affärsmän 
normala penningbegäret tycks Marcus Wallenberg inte ha haft myc
ket av".25 I Svenska Dagbladet menade man att hans sparsamhet och 
önskan att inte synas alltför mycket var ett utslag av "gamla svensk-
mannadygder".26 Även den socialdemokratiska pressen var bekymrad 
över dödsfallet: en epok har gått i graven — han var den siste riktige 
kapitalisten, från och med nu kommer spekulationshajarna som bara 
har till syfte att tjäna pengar att ta över.27 De socialdemokratiska 
orden om den avlidne var långtifrån något uttryck för den sortens 
hedersbetygelser som alltid förväntas vid ett dödsfall, utan ett bevis för 
den oro med vilken arbetarrörelsen såg på den svenska kapitalismens 

22 Statens ljud- och bildarkiv, Hyland 
23 Statens ljud- och bildarkiv, Hyland 
24 Statens ljud- och bildarkiv, Hyland 
25 SvD 15/9 1982. 
26 SvD 15/9 1982. 
17 Arbetet 1512 1982. 

intervjuar M. Wallenberg, 80.04.23. 
intervjuar M. Wallenberg, 80.05.21. 
intervjuar M. Wallenberg, 80.04.20. 
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utveckling. Som Ulf Olsson skriver i sin biografi över Marcus Wallen
berg, hade hans anseende under slutet av 1970-talet stärkts i allmän
hetens ögon, som nu såg "en klassisk byggare av industriell kompetens 
med ansvar för den långsiktiga utvecklingen", till skillnad från närings
livets unga uppkomlingar som bara strävade efter de snabba klippen.28 

Anspråkslösheten hos det svenska näringslivets män är alltså inget 
som bara de själva har påstått, utan något som även socialdemokrater
na har hävdat. Den socialdemokratiska folkhemspolitiken går ju ut på 
att överordna näringslivets effektivitet frågan om makt- och ägande
förhållandena. För att försvara denna hållning gentemot arbetar
rörelsens och partiets vänster, har socialdemokraterna varit tvungna 
att hävda att Sverige inte är ett klassamhälle, utan ett land där alla 
har det ungefär lika bra. Ett bevis för det är att familjen Wallenberg 
inte i första hand strävat efter att tjäna pengar för egen del. På 1920-
talet gjorde socialdemokraterna valaffischer med tecknade bilder av en 
makthungrig, fet och välmående bourgoisie. År 1982 var tonen en 
annan. "Wallenberg byggde landet med oss", menade både Gunnar 
Sträng och Tage Erlander när de hyllade den döde Wallenbergaren, 
"han ville göra Sverige rikt".29 Erlander hade också ett långvarigt sam
arbete med Wallenberg att blicka tillbaka på. I sina memoarer berättar 
han om hur han efter hand vande sig vid att Wallenberg plötsligt 
kunde störta in på hans rum i regeringskansliet med synpunkter på 
både det ena och det andra.30 Här kan man alltså se hur näringslivets 
och socialdemokratins retorik sammanfaller: i Sverige handlar privat 
äganderätt inte om att berika dem som äger, utan nationen. 

Den anspråkslöse svindlaren 

För vissa hjältar svänger pendeln snabbare än för andra. När Ivar 
Kreuger (1880-1932) var som störst framställdes han som sin tids 
Karl XII som gett nationen drömmen om att åter bli en stormakt, 

28 Olsson (2001), s. 414 f. 
29 SvD 15/9 1982. 
30 Tage Erlander, Tage Erlander. 1960-talet. Samtal med Arvid Lagercrantz (Stockholm 
1982), s. 240 f. 
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den här gången på den ekonomiska arenan. Precis som Karl XII till

skrevs han de olika kardinaldygderna. Han var inte bara modig och 

djärv i affärer och sällsynt klok, utan han var också ovanligt anspråks

lös. När han begravdes i ruinerna av sitt eget tändsticksimperium var 

de forna hagiograferna som nu skulle slicka de svenska såren efter att 

landet blivit internationellt förödmjukat, tvungna att finna karaktär-

istika som bevisade att Kreuger haft förbrytarens alla egenskaper. 

Mannen som tidigare hade beundrats för sina många kvinnor, anklag

ades nu för homosexualitet, och man menade också att han hade för

falskat sina studentbetyg. Men framför allt påtalade man hur slösaktig 

han hade varit; detta var ingen man som hade gjort anspråkslösheten 

till sitt adelsmärke! Tvärtom hade han haft storhetsvansinne med sina 

världsomfattande monopoldrömmar, för att inte tala om sitt vidlyftiga 

liv med lägenheter i flera huvudstäder, bilar, båtar, och kassaskåpet 

fyllt av diamantsmycken.31 

Ivar Kreugers försvarare har därför tvingats hävda motsatsen, vilket 

gör att de i sina försvarstal beskriver honom som "utomordentligt an

språkslös", och man vädjar till läsaren: "Han tycktes icke sträva efter 

självförhärligande, och hans hållning och uppträdande gåvo icke heller 

intryck av att makten skänkte honom vare sig öppen eller hemlig njut

ning".32 Det intarsiasmyckade kontoret med sina målningar av Isaac 

Grtinewald, möblerna av citronträ och elfenben och panelfyllningarna 

föreställande världskartan, var inga exempel på att han levde i över

flöd, menar man, lika lite som hans tvåplansvåning på exklusiva Villa

vägen, med vinterträdgård och italiensk marmor, kan anges som bevis 
för att Kreuger inte var en "slående anspråkslös" person. Inte heller 
kan raderna av lyxåk sägas vara ett uttryck för flärd — han var inte ens 

intresserad av bilar.33 Dessutom var han sällsynt modig och intelli

gent, menar man. Det var bara den fjärde kardinaldygden, rättrådig

heten, som han inte riktigt kunde leva upp till. Men det, menar man, 

31 Den samtida kritiken mot Kreuger sammanfattas bland annat av George Soloveytchik, 
Finansmannen Ivar Kreuger (Stockholm 1933). 
32 Soloveytchik (1933), s. 11. 
33 Se till exempel Soloveytchik (1933), s. 23-37, Adolph Nau, En tändsticksman om Ivar 

Kreuger (Stockholm 1934), s. 224 f., 235 ff. 
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gör å andra sidan inte Wallenbergarna heller, som har byggt sin för
mögenhet på att plundra Kreugers dödsbo — och kanske till och med 
lät mörda honom.34 

Att vara måttfull, men med måtta 

Att förneka att man äger eller eftersträvat makt, ära och rikedom är en 
gammal, universell maktteknik. Att näringslivet under 1900-talet gjort 
sig till exemplum för den tredje av den grekiska filosofins kardinal
dygder, måttfullheten/anspråkslösheten, är därför inget märkvärdigt. 
Dessutom kan det faktiskt vara så, att man inte anser sig vara särskilt 
privilegierad; näringslivets män har alltid jämfört sina möjligheter 
med politikerns (och vice versa). Och vad gäller rikedomen, har de 
svenska kapitalisterna snarare jämfört sig med Rockefeller än med det 
svenska LO-kollektivet. 

Vissa av näringslivets män var dessutom kanske just så anspråkslösa 
som dess hävdatecknare påstår. Lars Magnus Ericsson, till exempel, 
avböjde att bli hedersdoktor med motiveringen att hans insats inte 
motsvarade utmärkelsen, och han vägrade en gravsten. Andra, som 
far och son Marcus Wallenberg, var måttfulla på en miljonärsnivå, 
medan åter andra, som Knut Agathon Wallenberg struntade i att 
låtsas leva ett liv i askes. I själva verket har näringslivets företrädare, 
för att leka med språket, varit måttfullt måttfulla. 

Under de senare åren har våra nutida företagsledares löner, för
måner och fallskärmar varit ett hett debattämne i såväl Sverige som 
utomlands. Symbolen för detta har blivit Percy Barnevik. I biografier 
över Barnevik beskrivs han som ytterst anspråkslös och det intygas att 
"anklagelser om girighet inte riktigt vill fastna". Själv sade Barnevik 
när han var på höjden av sin popularitet: "Jag arbetar inte för pengar, 
prestige och allt det där. Att skapa något bestående är vad allt kokar 
ner till."35 Inte långt senare kom avslöjanden om pyramidala pen
sionsavtal som för alltid fick Barnevik att falla ner från piedestalen. 

34 Se till exempel Gustaf Ericsson, Kreuger kommer tillbaka (Stockholm 1936), s. 278. 
35 Martin Haag & Bo Petterson, Percy Barnevik. Makten, myten, människan (Stockholm 

1998), s. 193,300. 
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För att legitimera kapitalismen som system har borgarklassen tving
ats hålla sig med den här typen av retorik och offentlig identitet. 
Först gjorde man det för att markera sig mot den som man menade 
lättjefulla och lyxkonsumerande adeln, senare för att legitimera sig 
inför arbetarklassen: det är i själva verket inget som skiljer våra livs
villkor och möjligheter från era, alla som satsar på sig själva och som 
inte är rädda för att ta i lite grann, kan avancera på motsvarande sätt. 
Men även socialdemokraterna har haft anledning att framställa 
näringslivets män som anspråkslösa. Överklassen passar ju inte in i 
retoriken om det jämställda samhället och därför gör man enklast i att 
hävda att den egentligen inte finns. I alla fall inte så som man tror. 
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Levande historia och kommunismen 

Daniel Brandell 

Den 1 juni 2003 öppnade en ny myndighet på Stora Nygatan i 
Gamla Stan, Stockholm: Forum för levande historia. "En helt ny 
mötesplats, en kunskaps- och kulturinstitution för demokratifrågor 
utifrån historiska perspektiv" skall skapas för att "främja arbete med 
demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i 
Förintelsen" och "stärka människors vilja att aktivt verka för alla män
niskors lika värde".1 Historikern Heléne Lööw är chef och överinten
dent, och många andra historiker har visat intresse för att delta. 

Forum för levande historias utgångspunkt är Förintelsen, men även 
annat i historien täcks in i myndighetens uppdrag och målsättning. I 
en intervju från dagarna kring myndighetens öppnande får Lööw 
frågan vad myndigheten skall göra "i praktiken". Direkt svarar hon 
"samla kunskap, ha föreläsningar och seminarier om kommunismens 
brott och homosexuellas situation från andra världskriget till idag".2 

Syftet med denna uppsats är att diskutera hur myndighetens före
gångare Levande historia har behandlat kommunismens brott. 

Kampanjen Levande historia 

Trots att myndigheten officiellt öppnades för en kort tid sedan har 
den länge haft en organiserad verksamhet. Enligt sin egen historie
skrivning går Forum för levande historias rötter tillbaka till 1997 och 
den socialdemokratiska regeringens initiativ till kampanjen Levande 

' Citaten är från trycksaken Forum för levande historia — och människors lika värde: 
www.levandehistoria.org/infowebb/om/pressmedelande/faktablad ianuari2.pdf (hämtad 
8/9 2003). 
2 Dagens Nyheter 3/6 2003. 
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historia.3 David Ludvigsson beskriver i sin artikel '"Levande Historia' 

- inte bara Levande historia" hur kampanjen tog sin början.4 I juni 

1997 presenterade Centrum för invandrarforskning en rapport om 

svenska skolelevers förhållande till rasism och demokrati. Eleverna 

hade fått svara på ett brett spektrum av frågor, men när rapporten pre

senterades var det svaret på en enda fråga som väckte intresse. Frågan 

löd i korthet: "Hur säker är Du på att Förintelsen har ägt rum?" Det 

som uppmärksammades i medierna var att bara 66 % hade kryssat i 

rutan "helt säker": många svenska ungdomar var alltså inte helt säkra 

på att Förintelsen hade ägt rum! Undersökningens resultat sattes i 

samband med den våg av nynazism som svept över kontinenten under 

1990-talet, samtidigt som det också föll in i det allmänna mönstret 

av ifrågasättande av undervisningen i skolan från borgerligt håll. I 

efterhand har det rests en rad frågetecken kring tolkningen av under

sökningen. En stor komparativ studie om historieundervisning och 

historiekunskaper hos 15-åriga européer, som genomfördes 1995, 
visade att svenska elevers kunskap om andra världskriget då var stor i 
jämförelse med europeiska jämnåriga.5 

Rapporten från Centrum för invandrarforskning gjorde statsmin

ister Göran Persson allvarligt oroad. Ett par dagar efter att undersök

ningen presenterats, under riksdagsårets avslutande partiledardebatt, 

lanserade han idén om en informationskampanj riktad till samtliga 

svenska skolbarn och inbjöd de andra partierna att delta. Utan att 
förslaget preciserades närmare anslöt sig de andra partiledarna till 

Perssons linje.6 

Ett halvår senare kunde statsministern redogöra för kampanjen 

Levande historias utformning inför riksdagen. Syftet med den kan 

3 Intervju med Anna-Karin Johansson, projektledare för Levande historia 1997-2000, i 
www.levandehistoria.org/infowebb/om/pressmedelande/Nyhetsbrev nr3.pdf (Levande 
historias Nyhetsbrev 3/2002). 
4 David Ludvigsson, '"Levande Historia' - inte bara Levande historia", i Carsten Tage 
Nielsen, Dorthe Gert Simonsen & Lene Wul (red.), Mod nye historier, Skrifter udgivet af 
Jysk Selskab for Historie 49 (Århus 2001). 
5 Magne Angvik & Vagn Oluf Nielsen (red.), Ungdom og historie i Norden (Bergen-
Sandviken 1999). 

Ludvigsson (2001), s. 148. 
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sägas ha varit dubbelt: dels skulle den sprida kunskap och informa

tion om Förintelsen, dels skulle den med utgångspunkt i Förintelsen 

skapa en diskussion kring frågor om demokrati, tolerans, medmänsk

lighet och människors lika värde. 

Framgångarna för kampanjen lät inte vänta på sig. . . . o m  d e t t a  m a  
ni berätta... spreds i miljonupplaga, något helt unikt för en historisk 

fackbok. Den största triumfen var kanske den internationella respons-

en: USA:s president Bill Clinton och Storbritanniens premiärminister 

Tony Blair nappade i maj 1998 på Perssons förslag om att starta det 

internationella samarbetsprojektet Task Force for International Coopera-
tion on Holocaust Education, Rememberance and Research, och gruppen 
utvidgades snart med flera andra länder. Slutpunkten för Levande 

historia sattes efter två år i januari 2000 med att regeringen anordnade 

en internationell konferens, Stockholm International Forum on the 

Holocaust. 
Inte minst blev Levande historia en stor personlig framgång för 

statsminister Göran Persson. Trots de andra partiernas deltagande var 
det han som lanserat idén om en kampanj, det var han som knutit 

de internationella kontakterna inför Task Force och det var han som 

tog initiativet till Stockholmskonferensen. Hans identitet som inter

nationell statsman knöts för ett tag till minnet av Förintelsen, och han 

inbjöds bland annat att tala inför den amerikanska kongressen vid 
ett högtidlighållande av Förintelsen. Han lyckades skapa en bild av sig 
själv som en moraliskt ansvarstagande politiker.7 

Kampanjen vände också en decennielång defensiv för socialdemo

kraterna på historieskrivningens område. Med Sovjetunionens fall, 

systemskiftet kring 1990 och EU-anslutningen genomfördes en eko

nomisk liberalisering som pockade på en ny tolkning av den svenska 
välfärdsstatens historia och karaktäristik. Näringslivsfinansierad 

historieskrivning framställde nu folkhemmet som nära besläktat med 

Tredje riket och Sovjet. Socialdemokratin saknade med något undan

tag intellektuella som tog debatten. Levande historia blev därför en 

7 Ludvigsson (2001), s. 155. 
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välbehövlig revansch på alla dem som anklagat den socialdemokrat
iska politiken för att ha varit brunkantad. 

Den uteblivna kommunistkampanjen 

I spåren av framgångarna med Levande historia argumenterades det 
för en liknande kampanj med fokusering på Stalins och kommunism
ens förbrytelser. Under hösten 1998 och vintern 1999 förespråkade i 

olika media några historiker, men framför allt politiker, behovet av en 

sådan kampanj. 
Ämnet låg på många sätt i tiden. Efter Sovjetunionens sönderfall 

hade forskare börjat ta del av stängda arkiv och delvis reviderat bitar 
av sovjettidens historia. En starkt politiserad syntes av denna nyare 
forskning gjordes i den uppmärksammade Kommunismens svarta bok, 
vilken förorsakade mycket debatt, såväl i Sverige som utomlands.8 

Debatten om boken hade flera ingångar, men den vinkling som mest 
uppmärksammades i media var huruvida kommunismens brott kunde 
jämställas med nazismens. Inte minst bedrevs debatten utifrån en 
upprördhet över de västliga "medlöparnas" inställning och som man 
menade relativisering av kommunismens brott. Denna fråga ägde 
aktualitet med tanke på det internationella uppsvinget för de re
formerade kommunistpartierna i olika val - inte minst i Sverige där 
Vänsterpartiet gjorde sitt bästa val någonsin och erövrade tolv procent 
av rösterna i riksdagsvalet 1998.9 

Frågan om en upplysningskampanj innehöll från början politiskt 
sprängstoff. I riksdagen fördes under åren innan sekelskiftet en period
vis intensiv diskussion. Den moderata riksdagskvinnan Marietta de 
Pourbaix-Lundin samt de moderata riksdagsmännen Sten Andersson 
(senare Sverigedemokraterna) och Henrik S. Järrel ställde ett antal 
frågor, motioner och interpellationer vilka alla syftade till att få reger
ingen att sjösätta en kampanj mot kommunismen. De undrade, mot 

8 Stéphane Courtois m.fl., Kommunismens svarta bok (Stockholm 1999). 
9 Ludvigsson (2001), s. 165 ff. 
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bakgrund av det goda valresultatet för det forna vpk, om regeringen 
verkligen ansåg att de före detta kommunisterna hade rehabiliterats.10 

Regeringen var till en början inte helt främmande för en statlig 
upplysningskampanj mot kommunismen, men hänsköt ärendet till 
en intern överläggning mellan partiledarna i januari 1999. Kommu
nismens förbrytelser fick på intet sätt glömmas bort. Emellertid fram
hölls att kommunismen som ideologi var "på utdöende" och att ingen 
"kommunistisk våldslära" torgfördes i Sverige. Det gällde att kunna 
se skillnaden mellan den kommunistiska teorin och den stalinistiska 

praktiken.11 

Av partiledarnas interna överläggning blev ingen kommunistkam
panj. Ingen enighet kunde nås - vissa ville bedriva kampanjen utanför 
statens regi, medan andra tyckte kampen mot kommunismen ingick 
i det normala politiska arbetet. Eftersom ingen enighet kunde nås 
mellan partierna tyckte regeringen att en kampanj hade legat mycket 
nära "ideologisk opinionsbildning mot en viss rörelse".12 Det är ingen 
omöjlighet att överläggningarna tagit intryck av att medierna börjat 
svänga i frågan — samma dag som partiledarna träffades tog Afton
bladet avstånd från kampanjer som en undermålig form för historie
undervisning vilken enbart svarade mot dagspolitiska krav.13 

Debatten om kommunistkampanjen hade också en akademisk 
motsvarighet i Historisk tidskrift.14 Kristian Gerner inledde diskus
sionen genom att lyfta fram några teser ur Kommunismens svarta bok, 
vilken karaktäriserades som "god empirisk forskning", och göra en 
genomgång av den internationella debatten. Dessutom gick han fram 

10 Se Riksdagsarkivet: Fråga 1997/98:601, 1997/98:955, 1998/99:130 samt 1999/2000: 
554; Motion 1998/99:K219 och 1998/99:K230; Interpellation 1998/99:1. 
11 Se Riksdagsarkivet: Svar på Fråga 1997/98:601, 1997/98:955 och 1998/99:130. 
12 Upplysning av Göran Persson. Riksdagsprotokoll 20/5 1999. 
^Aftonbladet 10/2 1999. 
14 Kristian Gerner, "Kommunismens anatomi. En historiemoralisk översikt", i Historisk 

tidskrift nr 2 (1999); Åsa Linderborg, "Historiemoralism som vetenskaplig tribunal -

Genmäle till Kristian Gerner", i Historisk tidskrift nr 2 (1999); Lars Herlitz, "Svar till 
Kristian Gerner", i Historisk tidskrift nr 2 (1999); Anu Mai Köll, "De svenska historikerna 
och kommunismen — en annan historia", i Historisk tidskrift nr 4 (1999); Kristian Gerner, 
"Historiemedvetande och revisionism: en slutreplik och en forskningsskiss", i Historisk 
tidskrift nr 1 (2000). 
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i skarpa ordalag mot "nykommunisterna" i Vänsterpartiet - vilka 
"förkroppsligade ... det nära sambandet mellan kommunism och 
nazism" - samt historikerna Lars Herlitz och Åsa Linderborg, vilka 
enligt Gerner gick att kategorisera som "historierevisionister". Sett ur 
detta perspektiv var en upplysningskampanj välkommen. Linderborg 
och Herlitz bemötte Gerners argumentation med den källkritik som 
rests mot Kommunismens svarta bok samt de tydliga politiska impli
kationerna, "antikommunismen", i Gerners argumentation. Gerner 
beskriver konsekvent kampanjförespråkarna som om de saknar ideo

logiska motiv och är objektiva, medan motståndarna har grumliga 

politiska motiv, menade Linderborg. Även Baltikumkännaren Anu 
Mai Koll underkände Gerners argumentation och hävdade att moral 
för historiker inte består i att säga vad som är rätt och fel i historien, 
och att historiker inte borde gå politiska ärenden. Gerner avslutade 
därefter debatten i Historisk tidskrift, inte med att gå i svaromål mot 
den ganska omfattande kritiken, utan genom att stämpla kommunist
iska historiker som lögnare och efterfråga mer forskning. Gerner fick 
emellertid chansen att senare utveckla sin kritik mot kommunismen 
inom ramarna för Levande historia. 

Sedan Levande historia lanserades har en ämnesbreddning skett. 
Det första ämne som tillkom utöver de som på ett eller annat sätt 

behandlade den judiska Förintelsen var Sovjetkommunismens brott mot 
mänskligheten, vilket introducerades redan år 2001. Detta seminarium 
har sedan dess varit ett av Levande historias flaggskepp,15 och har 
organiserats flera gånger. Seminariet, liksom seminariet Att jämföra 
folkmord, finns dokumenterat på nätet och erbjuder en inblick i hur 
Levande historia i viss mån förverkligat den kampanj mot kommu
nism som regeringen inte ville ha.16 

15 Seminariet arrangeras dock inte lika frekvent längre - endast ett är inplanerat under 
hösten 2003. 

www.levandehistoria.se/infowebb/ under "Om levande historia" och "Aktiviteter 1997— 
2003". 
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Kommunismens historiografi 

Det finns idag en given utgångspunkt för att kartlägga den historiska 
debatten kring massmorden i Sovjetryssland och Gulagsystemets om
fattning och funktion - den tidigare nämnda Kommunismens svarta 
bok. Egentligen går det att ifrågasätta hur många nya fakta som finns 
i boken, med tanke på vad som redan varit känt sedan 1960-talet 
genom Robert Conquests banbrytande studie Den stora terrorn och 
som tagit plats i historiemedvetandet genom Aleksandr Solzjenitsyns 
skönlitterära böcker om Gulag. En annan vattendelare vad gäller kun
skap om massmorden är Chrusjtjovs avslöjanden i sitt tal om Stalin-
tiden på det sovjetiska kommunistpartiets kongress 1956. 

Att Sovjetunionens historia är blodig är sålunda inte behäftat med 
några kontroverser. Det inbördeskrig som följde på oktoberrevo
lutionen 1917 skördade många offer, likaså den påtvingade kollek
tiviseringen av bönderna under 1930-talets början och den därpå 
följande deportationen under "avkulakiseringen". Under samma de
cennium inleddes en lång period av utrensningar inom kommunist
partiet, militären och samhällsförvaltningen, vilkas främsta uttryck 
var de så kallade Moskvarättegångarna. Under hela perioden fram 
till sammanbrottet 1991 har också politiska motståndare till regimen 
fängslats, deporterats och mördats. Detta är ingen nyhet. 

När De svenska historiedagarna gick av stapeln i Åbo i september 
1999 försökte man ringa in vad som framkommit i debatten om Kom
munismens svarta bok genom att bevara ett antal frågor:17 

• Offrens antal. Är det meningsfullt att räkna? Kan man ta fram till
förlitliga siffror? 

• Ar totalitarismteorin fruktbar? Kan och bör totalitära system - som 
kommunismen och nazismen — jämföras, och vad vinner respek
tive förlorar man på det? 

17 "Kommunismen - i teori, debatt och nyare forskning. De svenska historiedagarna i Åbo 
24 september 1999" (osignerad), i Historisk tidskrift nr 4 (1999). 
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• Finns det ett samband mellan den marxistiska ideologin och Sov
jetstatens terror? 

• Den inhemska erfarenheten i Sverige av ett kommunistiskt hot. 
Var länderna hotade utifrån av Sovjet och inifrån av de svenska 
kommunisterna? 

De tre första frågorna kan sägas besvaras jakande av åtminstone redak
tören för Kommunismens svarta bok, Stéphane Courtois. 

Den första frågan, om offrens antal och meningsfullheten med 
räknandet besvaras redan på omslaget av Kommunismens svarta boks 

franska upplaga: "85 miljoner offer" (detta rör då samtliga regimer 
som etiketterat sig kommunistiska, inte bara Sovjetunionen). Nu har 
emellertid denna siffra lett till mycken kontrovers, inte minst mellan 
bokens medförfattare: redaktören Courtois och historikern som för
fattat delen om Sovjetunionen, Nicolas Werth. Den senare hävdar 
dels att siffran är överdriven och obestyrkt, dels att det är tveksamt 
vad "räknandet" skall tjäna till. Att kvantifiera lidanden och umbär
anden, som under Stalinterrorn, är svårt bland annat därför att döds
offer är av så olika slag. Direkta politiska avrättningar kan inte jäm
föras med resultaten av en katastrofal jordbrukspolitik - så till vida 
katastrofen är oavsiktlig (och vad gäller intentionerna bakom svält
katastroferna i Sovjetunionen ger källorna inga klara svar), menar 
Werth. 

"Räknandet" ingår ibland som ett moment i vad som med en 
annan terminologi kallas jämförande folkmordsforskning. Dess stora 
fördel kan anses vara att den erbjuder ett sätt att åskådliggöra för
brytelser och lidanden. Det sätt på vilket detta sker kan förvisso anses 
cyniskt, och man får inte bortse från att de svåra gränsdragningarna 
mellan mord och annan död innehåller politiska implikationer. En 
av de verkliga pionjärerna inom genren är Rudolph J. Rummel, vilken 
ägnat sin forskargärning åt att sammanställa statistik över 1900-talets 
folkmord i olika tabeller. Han finner då att Sovjetunionen är århund
radets största mördare med över 60 miljoner offer på sitt samvete -
nästan dubbelt så många som tvåan Folkrepubliken Kina. Rummels 
teser är dock starkt ifrågasatta, säger Stefan Lindgren. Rummel bortser 
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konsekvent från de offer som skördats från Västmakterna, medan han 
håller sig med orimligt höga skattningar gällande kommunistiska 
regimer. Hans grövsta metodologiska problem anses vara att han räk
nat in svältoffer i enbart vissa av siffrorna, och att han sorterat bort 
alla folkmord begångna som krigshandlingar. Han har dessutom varit 
tvungen att fjärma sig från den konventionella definitionen på folk
mord, det vill säga FN:s, för att ro sina resonemang i land. Werths 
skattningar för Sovjetkommunismens offer är 14 miljoner (varav 11 
miljoner i svältkatastrofer 1921-22 respektive 1932-33, och kring 
dessa tvekar Werth om intentionaliteten) - mycket, men avsevärt 
mindre än Rummels.18 

Totalitarismteorin - det vill säga om det med samma analytiska 
instrument går att beskriva Sovjetunionen och Nazityskland - har en 
uppenbar bakgrund: två av seklets stora utopier har lett till diktatur 
och lidande. En förekommande åsikt är att den första mördade på 
grund av ras, den andra på grund av klass. Till en sådan linje ansluter 
sig Courtois. Inför denna hållning har andra rest frågetecken. Så me
nar till exempel Wolfgang Wippermann att "utrota en klass" (vilket 
Stalin i sin berömda formulering ville göra med kulakerna) inte be
höver vara synonymt med att utrota individerna.19 

Totalitarismen är emellertid den analytiska inramningen för Kom
munismens svarta bok. Teorin har rötter tillbaka i 30-talet, men har 
fastlagts som en statsvetenskaplig teori i USA under efterkrigstiden. 
Enligt denna kännetecknas en totalitär stat av en ideologi som iden
tifierar "fientliga" raser eller klasser, ett därtill hörande terrorsystem, 
"kommandoekonomi", enpartisystem samt statligt vapenmonopol. 
På detta sätt beskriver teorin vissa kännetecken för de bägge systemen 
fascism och kommunism, och implicerar därmed också de katastrofala 
konsekvenser avsaknad av demokrati kan få. I de senare versionerna 
av tänkandet ingår ibland ett element av att Hitler hämtade mycket 

^ Stefan Lindgren, "Kommunismens svarta bok — slutet på 'body-count'", i Aron Etzler 
(red.), Utan heder. En bok om ohederliga debattörer och högerns rädsla för förändring (Stock

holm 1999), s. 25 ff. 
19 Wolfgang Wippermann, "Är rasmord detsamma som 'klassmord'", i Aron Etzler (red.), 
Utan heder. En bok om ohederliga debattörer och högerns rädsla för förändring (Stockholm 

1999), s. 79 ff. 
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inspiration till sitt politiska handlande från Sovjetunionen. Svagheten 

med teorin anses emellertid vara det dikotomiska tänkande den impli

cerar. Så menar till exempel historikern Werner Schmidt, att i motsats 

till de totalitära regimerna framstår alla andra system som positiva och 

obesmittade motbilder, och kan därmed sägas idealisera det brist

fälliga och hotade demokratiska systemet. Den kapitalistiska civilisa

tionen förlänas en glans och oskuld den inte alltid förtjänar.20 

Frågan om totalitarismen är också avgörande för vad som kan upp

fattas som diskrepansen mellan marxistisk teori och stalinismens prak

tik, mellan det klasslösa samhället och Gulag. Det är här kritikerna 

mot totalitarismen hittar de avgörande skillnaderna mellan kommu

nismen och fascismen, när de menar att den förra ideologin aldrig haft 

några folkmord eller massmord på sitt program, medan den senare 

byggde sin ideologi delvis på mytologiska föreställningar om hat gent

emot andra folkgrupper. Courtois för emellertid ett resonemang om 

att den kommuniska läran förespråkat "klassfolkmord", vilket skulle 

ha rötter tillbaka hos Marx och Engels. Detta begrepp har dock inte 

vunnit något större gehör, då det klassbegrepp som måste användas 

blir alltför statiskt för att ha någon koppling till hur begreppet används 

inom sociologi och politisk debatt.21 Även historiker med tydliga anti-

kommunistiska sympatier, som Richard Pipes, menar att kopplingen 

mellan marxismen och bolsjevikernas terror är mycket svag.22 

Debatten kring Kommunismens svarta bok förde också med sig en 

diskussion om hur den ryska revolutionens historia skulle tecknas. 

Här kan urskiljas tre huvudriktningar. Till att börja med fanns de som 
ansåg att oktoberrevolutionen var en statskupp till följd av en mindre 

skara bolsjevikers fanatiska agitation ("vulgärliberalerna" med Werths 

terminologi, alternativt "antikommunisterna"). Andra ville se revolu-

20 Werner Schmidt, "Inte ens de döda kommer att gå säkra", i Aron Etzler (red.), Utan 
heder. En bok om ohederliga debattörer och högerns rädsla för förändring (Stockholm 1999), s. 
64. 
21 Wippenmann (1999), s. 80. 
22 Pipes ser en kontinuitet mellan tsarismens strukturer och mentaliteter och inbördes

krigets fasor. Se "Kommunismen - i teori, debatt och nyare forskning", i Historisk tidskrift 

nr 4 (1999). För Pipes antikommunism, se Stefan Lindgren, Lenin (Stockholm 2001), s. 

162 ff. 
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tionen som en förvisso social och politisk nödvändighet, men menade 

att under de slitningar som följde mellan olika sociala skikt så hade 

"bolsjevikerna inget annat program än sin egen makt" (till denna skola 

hör Werth själv). Den tredje gruppen (som skulle kunna kallas lenin-

ister) såg ryska revolutionen som en verkligt folklig samhällsomvand

ling genomförd av en del av den internationella socialistiska rörelsen, 

förvisso tvingad till ett mycket smutsigt inbördeskrig men med ärliga 

demokratiska ambitioner.23 

Hur har då Levande historia positionerat sig i detta historiograf

iska landskap? 

Levande historia och kommunismen 

I Levande historias två dokumenterade lärarseminarier, Sovjetkom

munismens brott och Att jämföra folkmord, behandlas ett par av de 

nyckelfrågor i kommunismens historiografi vilka diskuterades ovan. 

Seminarierna hölls bägge 2001 av de lundensiska historikerna Kristian 

Gerner och Klas-Göran Karlsson, vilka på seminariet om Att jämföra 

folkmord också hade engagerat lundahistorikern Kim Salomon, liksom 

på seminariet om Sovjetkommunismens brott gymnasielärarna Per 
Höjeberg och Marie Rydh (den senare anställd av Levande historia). 

På frågan om offrens antal är viktigt svarar föreläsarna ja. Siffrorna 

är viktiga för att få ett grepp om brottens dimensioner. Dock varnar 

Karlsson för att forskningens uppmärksamhet kan fastna i siffer-

exercis, något som vore olyckligt. Den vetenskapliga debatten om an

talet offer får inte överskugga frågorna om orsakerna och mekanism

erna bakom Stalins terror, och de moraliska implikationerna därav. 

Vad gäller antalet offer för kommunismens brott säger både Gerner 

och Karlsson att det finns olika åsikter. Emellertid är det ingen tvekan 

om vilka som skall uppfattas seriöst: "R J Rummel kommer fram till 
siffror mellan 60 och 70 miljoner döda. Revisionistiska forskare 

Framställningen följer Håkan Blomqvist, Lenin: Massmördare? (Stockholm 1999), s. 
44 ff. 
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hävdar däremot att endast ett par hundra tusen dog."24 De ovan kom
menterade metodologiska problemen med Rummels framställning 
tas inte upp. Även Staffans Skotts siffra, där antalet offer för kom
munismen slutar på 110 286 000 - och som "borde göra de flesta 
betänkliga inför praktiserad kommunism" - presenteras.25 Vid ett 
annat tillfälle hävdas emellertid att 32 miljoner "dog en död som 
inte är att betrakta som naturlig" till följd av "den röda, leninistiska, 
terrorn" och "den stora, stalinistiska, terrorn". Av dessa påstår Gerner 
samtidigt att 3,5 miljoner dog av svält under tvångskollektiviser
ingen och 6 miljoner till följd av inbördeskriget.26 Vad som inträffat 
med de resterande 22,5 miljonerna sägs dock inte. 

Det råder knappast någon tvekan om att seminariehållarna anser att 
totalitarismen och jämförelsen mellan kommunismens brott och För
intelsen är ett förtjänstfullt sätt att betrakta historien. Seminariet Att 
jämföra folkmord handlar - förutom en genomgång av folkmords
begreppet och förutsättningar för folkmord - nästan enbart om en 
enda konkret historisk jämförelse: den mellan brott begångna i kom
munismens namn och nazismens, allt inringat av totalitarismteorin. 
Ibland kan man få intrycket av att föreläsarna inte anser att det 
existerar så många andra folkmord. Att det länge bara var Förintelsen 
och folkmordet på armenierna 1915 som definierades som folkmord, 
påstår Gerner beror på att Sovjetunionen tillhörde segrarmakterna i 
andra världskriget.27 Detta kan implicit tolkas som att åtminstone de 
andra segrarmakterna kan gå fria från anklagelser. Att påstå att Israels 
politik på Västbanken eller Natos bombningar av Belgrad skulle vara 
folkmord avfärdas som politisk retorik eller antisemitism,28 och när 
en seminariedeltagare frågar om folkmorden i Kongo 1890-1910 blir 

24 "Sovjetkommunismens brott", dokumentation från seminarium arrangerat av Levande 
historia 13/11 2001, s. 11. Dokumentet finns på www.levandehistoria.org/infowebb/ 
om/pressmedelande/sovietkommunismens brott.pdf (hämtat 4/9 2003). 
25 "Att jämföra folkmord", dokumentation från seminarium arrangerat av Levande 
historia 5/12 2001, s. 7. Dokumentet finns på www.levandehistoria.org/infowebb/om/ 

pressmedelande/att iamfora folkmord.pdf (hämtat 4/9 2003). Citatet är Karlssons. 
"Sovjetkommunismens brott", s. 4. 

27 "Att jämföra folkmord", s. 11. 
2^ "Att jämföra folkmord", s. 3, 20. 
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svaren ganska svävande.29 Att jämföra Sovjetunionens eller Tredje 
rikets folkmord med västvärldens brott mot tredje världen anses inte 
heller relevant - inte på grund av att det inte var några folkmord, utan 
"eftersom ytterst få i samtiden försvarar kolonialtidens brott i tredje 
världen, medan nazismens och kommunismens brott har trivialiser-
ats".30 

Jämförelserna mellan brutaliteterna i Sovjet och Tredje riket be
drivs enligt seminariets föreläsare ofta i termerna av intention och 
funktion. Det funktionella perspektivet hos en viss grupp, påpekar 
Gerner, kan medge goda syften som på grund av samhälleliga faktorer 
ledde till folkmord. Fortfarande erkänns hos dessa det hedervärda pol
itiska projektet, vilket dock kan leda till revisionism och förnekelse 
av fakta. Så är fallet med revisionistiska sovjetforskare enligt Gerner, 
de är funktionalister. Istället för denna revisionism pläderar han för 
ett intentionalistiskt betraktelsesätt gentemot både kommunismen 
och nazismen.31 Det är emellertid lättare att utifrån källorna se inten
tionerna med Förintelsen i den nazistiska ideologin än intentionerna 
med dödandet i Sovjetunionen. Karlsson förklarar att Lenin använde 
sig av begreppet förflutna människor när han skulle beskriva de feodala 
krafterna i Ryssland - något som skall tydas som intentionalitet. 
Vidare hävdar han att Stalin framkallade massvälten 1932-33 för att 
utrota "den produktiva grupp bönder som kallades kulaker" - det 
var fråga om en terrorhungersnöd.32 

Gällande den marxistiska ideologins betydelse för brott begångna 
i kommunismens namn är föredragshållarna mer osäkra. Enligt Karls
son berodde utvecklingen på att "marxismen, importerad från väst, i 
den ryska kulturella myllan blev en dualistisk, konspiratorisk idélära, 
starkt färgad av den östkristna kosmologin",33 en uppfattning som kan 
sägas ligga nära Pipes. Enligt Gerner är dock sambandet mellan marx
istisk teori och stalinistisk praktik långt ifrån inkommensurabelt: 

2^ "Att jämföra folkmord", s. 19. 
30 "Att jämföra folkmord", s. 13. Citatet är Salomons. 
31 "Att jämföra folkmord", s. 11. 
32 "Sovjetkommunismens brott", s. 8 ff. 
33 "Att jämföra folkmord", s. 7. 
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"Bönder och landsbygd fanns inte med i den marxistiska konstruk
tionen över samhället, varför kategorin bönder ansågs nödvändig att 
tas bort i den sovjetiska staten. På samma sätt skulle det privata eli
mineras".34 Vidare hävdas att eftersom marxismen är en revolutionär 
teori öppnar den för risken för folkmord och massutrotningar - revo
lutioner är den starkaste faktorn bakom folkmord enligt Karlsson. 
Han inskärper att inte alla revolutioner lett till folkmord, men ofta till 
det eller till etnisk rensning genom deportationer och förvisningar.35 

Synen på den ryska revolutionen ligger hos föreläsarna mycket 
långt från vad som kan kallas den "leninistiska" versionen av en 
genomgripande samhällsomvandling underifrån - denna, eller någon 
annan, version redogörs inte ens för. I korthet beskrivs revolutionen 
som en statskupp, där Lenin upplöste parlamentet. Därefter började 

massmorden: 

Våren 1918 startade Lenin och bolsjevikerna den röda terrorn mot de 
förflutna människorna. Nu skulle samhället sekulariseras och förändras 
i enlighet med de revolutionära idealen. Således förföljdes inte endast 
regimkritiker, utan hela grupper av människor som just ansågs som 
förflutna, exempelvis kyrkans män, historielärarna, historiker, bonde
klassen. 

Under den röda terrorn dog fem miljoner människor, konstaterar 
Karlsson vidare.36 Hur många offer den vita sidan skördat nämns inte, 
vilket faktiskt måste tolkas som ett exempel på en selektiv urvals
princip över vilken historia som ska vara värd att komma ihåg. 

Historiesyn 

Det finns knappast några oklarheter kring var Levande historia står i 
diskussionen om kommunismen och dess brott. Verksamheten pekar 
på punkt efter punkt i en bestämd riktning av det historiografiskt 
skisserade fältet: den pol som ringas in av forskare som Rummel och 

34 "Sovjetkommunismens brott", s. 5. 
35 "Att jämföra folkmord", s. 6. 
36 "Sovjetkommunismens brott", s. 9. 
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Courtois, och debattörer som Staffan Skott och Per Ahlmark. Siffror
na som används är deras, bekymret över den svenska nonchalansen 
mot "medlöperi" är deras. Den bristande källkritiken hos Rummel 
tas inte upp. Att lärarna på seminarierna i slutet uppmanas att an
vända Kommunismens svarta bok i sin undervisning, är därmed följd
riktigt.37 Föreläsarna delar dessutom med bland andra Courtois synen 
på den ryska revolutionen som en statskupp av ett bolsjevikparti som 
snarast ville sjösätta sin röda terror; synen på den teoretiska behand
lingen av kommunism och fascism inom det ifrågasatta paraply
begreppet totalitarism; och synen på marxismen som en våldsideologi. 
Och - vilket torde framgått av redogörelsen av detta historiografiska 
fält — detta är knappast okontroversiellt i den historievetenskapliga 
diskussionen. 

I en av den nya myndigheten Forum för levande historias nyhets
brev påstår överintendenten Heléne Lööw att "vi ska inte vara någon 
propagandainstitution och kommer inte att predika någon politiserad 
historiesyn".38 Det går med denna studie av myndighetens föregång
are att ställa sig tveksam till detta uttalande, liksom man också kan 
fråga sig på vilket sätt en historiesyn kan vara opolitisk. Ibland är den 
ideologiska linjen på gränsen till övertydlig med sina konservativa 
konnotationer (som att revolutioner leder till folkmord) och antikom-
munistiska preferenser. Levande historia har intagit en tydlig position. 

Bekymret är inte att Levande historia sysselsätter sig med frågorna 
om kommunismens brott, utan den brist på pluralism som känne
tecknar redogörelsen. Visst kan man använda sig av Rummel och 
Courtois i sin historieskrivning, men utan alternativ - eller enkla 
avfärdande av alternativ — blir framställningen åsiktsintolerant och 
extrem. På grund av det vanskliga källäget som kännetecknar kom
munismens historia, och de olika ideologiska preferenserna i tolk
ningen av dem, har forskningsläget blivit heterogent. Detta är veten
skapligt sett en styrka och inte en svaghet, och något som Levande 
historia borde bejaka. Och det måste givetvis avspegla sig i redogör-

37 "Sovjetkommunismens brott", s. 30. 
38 www.levandehistoria.org/infowebb/om/pressmedelande/Nyhetsbrev nr3.pdf (Levande 
historias Nyhetsbrev 3/2002). 
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elsen från en statlig myndighet - alla vetenskapliga ståndpunkter 
måste redovisas förutsättningslöst. Det återstår att se om så kommer 
att ske från de forskare som engageras av Forum för levande historia. 

190 



Författarpresentationer 

ERIK AXELSSON (f. 1973), fil. och pol. mag. och doktorand i historia 
vid Uppsala universitet sedan 2002. Arbetar med en avhandling om 
historia som politiskt argument i de nordiska EU-debatterna. 

DANIEL BRANDELL (f. 1975) är doktorand i oorganisk kemi och lade 
2001 fram en licentiatavhandling med titeln "The Relationship be-
tween Structure and Optical Properties in Rare Earth Polymer Mate
rials: Theory and Experiment". Samma år inledde han även sina 
historiestudier, där han bland annat granskat Forum för levande 
historia. 

GUNNEL CEDERLÖF (f. 1960), fil. dr och forskare i historia vid Upp
sala universitet, disputerade 1997 på en avhandling i agrar historia 
med social inriktning, Bonds Lost. Subordination, Conflict and Mobili-
sation in Rural South India, c. 1900—1970 (Delhi 1997). Hon forskar 
nu inom fälten miljöhistoria, se bland annat "Narratives of Rights: 
Codifying People and Land in Early Nineteenth-Century Nilgiris" i 
Journal of Environment and History, Vol. 8 (2002) och missions
historia, se bland annat "The Politics of Caste and Conversion: Con-
flicts among Protestant Missions in Mid-Nineteenth Century India" 
i Swedish Missiological Themes, Vol. 88, No. 1 (2000). 

TOMISLAV DULIC (f. 1968), doktorand vid Historiska institutionen, 
Uppsala universitet, med placering vid Programmet för studier kring 
Förintelsen och folkmord. Dulics avhandling fokuserar kring våldets 
mekanismer i det bosniska lokalsamhället 1941-1942. 

SAMUEL EDQUIST (f. 1973), fil. dr och forskare i historia i Uppsala 
och Falun. Han disputerade 2001 på en avhandling om nationalism 
i den svenska nykterhetsrörelsen, och forskar nu om historieskrivning 
inom svensk folkbildning samt om lokal- och amatörhistoria. 

HANNA ENEFALK (f. 1976), fil. mag. och doktorand i historia vid 
Uppsala universitet. Forskar om nationalism och könsroller i 1800-
och 1900-talets svenska sång. 

191 



JÖRGEN GUSTAFSON (f. 1972), doktorand i historia vid Högskolan 
Dalarna och Uppsala universitet. Skriver på en avhandling om läro
böckernas förmedling av Sveriges historia under 1900-talet. 

YLVA HASSELBERG (f. 1967), fil. dr och forskare i ekonomisk historia, 
har disputerat på en avhandling om Furudals bruk 1804-1856. Hon 
arbetar nu med två forskningsprojekt: ett företagshistoriskt och ett 
historiografiskt. Det sistnämnda behandlar den första generationens 
industrihistoriker, deras nätverk och professionella strategier, och 
hur sådana företeelser interagerar med idéer om industrisamhället och 
ekonomisk utveckling. Hasselberg är innehavare av Vetenskaps
akademins särskilda forskartjänst i ekonomisk historia. 

STEFAN JOHANSSON (f. 1966), fil. dr, behandlade i sin doktorsavhand

ling användandet av historien i svensk skönlitteratur från 1800-talet. 
För närvarande forskar han om hur svenska barnböcker skildrat histo
rien, och studerar även hur barnböcker beskrivs i översiktsverk. 

ÅSA LINDERBORG (f. 1968), fil. dr i historia vid Uppsala universitet. 
Disputerade 2001 på avhandlingen Socialdemokraterna skriver historia. 
Historieskrivning som ideologisk maktresurs 1892—2000. Undersöker för 
närvarande näringslivets kamp om historien. 

JOHAN SJÖBERG (f. 1970), fil. dr i historia vid Uppsala universitet. 
Disputerade 2002 på avhandlingen Makt och vanmakt i fadersväldet. 
Studentpolitik i Uppsala 1780-1850. Undersöker för närvarande 
1800-talets skandinavistiska historiker. 

JOHANNA WIDENBERG (f. 1975), fil. mag. och doktorand i historia vid 
Uppsala universitet. Arbetar för närvarande med en avhandling om 
den antikvariska verksamhetens betydelse för konstruktionen av en 
territoriell gemenskap i 1600-talets Sverige. 

CHRISTER ÖHMAN (f. 1941), fil. dr, docent och universitetslektor i 
historia vid Uppsala universitet. Har forskat kring historiska romaner, 
historiskt berättande samt begreppsbildning inom historieämnet och 
har dessutom författat läroböcker i historia för grundskolans mellan
stadium och högstadium. 

192 



Opuscula Historica Upsaliensia 

1. Thomas Lindkvist: Plundring, skatter och den feodala statens framväxt. 
Organisatoriska tendenser i Sverige under övergången från vikingatiden till 
tidig medeltid, 3:e upplagan 1995 

2. Jan Lindegren: Varat, staten och diket. Tre historieteoretiska uppsatser, 
1988 (slutsåld) 

3. Sven A. Nilsson: På väg mot militärstaten. Krigsbefälets etablering i den 
äldre Vasatidens Sverige, 1989 (slutsåld) 

4. György Novåky: Sockersjudare och kompanihandel. Motsättningen mellan 
kapitalistisk produktion och feodal handel under 1600-talet, 1989 (slut
såld) 

5. Stellan Dahlgren & Kekke Stadin: Från feodalism till kapitalism. Skatt
ernas roll i det svenska samhällets omvandling 1720-1910, 1990 

6. Aleksander Kan: Nikolai Bucharin och den skandinaviska arbetarrörelsen, 
1991 

7. Anders Florén: Genus och producentroll. Kvinnoarbete inom svensk bergs
hantering, exemplet Jäders bruk 1640—1840, 2:a reviderade upplagan 
1995 

8. Att forska i det förflutna. Forskarskola i Historia 1991, Anders Florén & 
Peter Reinholdsson (red.), 1992 (slutsåld) 

9. Current Research at The Department of History Uppsala University, 1992 
(slut) 

10. Ann-Sofie Ohlander: Det bortträngda barnet. Uppsatser om psykoanalys 
och historia, 1993 (slutsåld) 

11. Kekke Stadin: Maktkamp på Arboga redd. Sjöfart inom skrå och aktie
bolag, 1993 

12. Ironmaking in Sweden and Russia. A survey ofthe social organisation of 
ironproduction before 1900, Göran Rydén & Maria Ågren (eds.), 1993 

13. Hernån Hörna: Five Essays on Post Colonial Latin American History, 
1994 

14. Gudrun Andersson Lennström & Marie Lennersand: Sprickor i muren. 
Funktion och dysfunktion i det stormaktstida rättssystemet, 1994 

15. Jaak Naber: Motsättningarnas Narva. Statlig svenskhetspolitik och tyskt 
lokalvälde i ett statsreglerat samhälle, 1581—1704, 1995 

16. Per Olof Sjöstrand: Hur Finland vanns för Sverige. En historia för na
tionalstater, 1996 

17. Järnkvinnor. Bergslagens kvinnodagar 1995, Åsa Karlsson (red.), 1996 
18 .  Vägen  t i l l  B låku l la .  Nya  perspek t i v  på  de  s tora  svenska  häxprocesserna ,  

Linda Oja (red.), 1997 

193 



19. Främlingar — ett historiskt perspektiv, Anders Florén & Åsa Karlsson 
(red.), 1998 (slutsåld) 

20. Anders Florén: Vallonskt järn. Industriell utveckling i de södra Nederländ
erna före industrialiseringen, 1998 

21 .  I  na t ionens  in t r e s se .  E t t  och  anna t  om  te r r i t o r i e r ,  romaner ,  röda  s tugor  och  
statistik, Lars Petterson (red.), 1999 

22. State Policy and Gender System in the Two German States and Sweden 
1945-1989, Rolf Torstendahl (ed.), 1999 (slutsåld) 

23. När studenten blev modern — Uppsalas studenter 1600—1850, Henrik 
Ågren (red.), 1999 

24. Bedrägliga begrepp. Kön och genus i humanistisk forskning, Gudrun 
Andersson (red.), 2000 

25. Lydia Wahlström. Till hundraårsminnet av hennes doktorsdisputation 
1898, Gunilla Strömholm (red.), 2000 

26. Guises of Power. Integration of society and legitimisation of power in 
Sweden and the Southern Low Countries ca 1500-1900, Maria Ågren, Åsa 
Karlsson & Xavier Rousseaux (eds.), 2001 

27. Nationalism och nationell identitet i 1700-talets Sverige, Åsa Karlsson & 
Bo Lindberg (red.), 2002 

28. Sociala nätverk och fält, Håkan Gunneriusson (red.), 2002 
29. Med börd, svärd och pengar. Eliters manifestation, maktutövning och repro

duktion 1650—1900, Gudrun Andersson, Esbjörn Larsson & Patrik 
Winton (red.), 2003 

30. Hans och hennes. Genus och egendom i Sverige från vikingatid till nutid, 
Maria Ågren (red.), 2003 

31. En helt annan historia. Tolv historiografiska uppsatser, Samuel Edquist, 
Jörgen Gustafson, Stefan Johansson & Åsa Linderborg (red.), 2004 

194 












