


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). 
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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). 

63 



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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