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Förord 

De kom farande en augustidag, inte med ett höganäskrus i en rem om 
halsen som Carlsson i Strindbergs Hemsöborna, men väl med alltför 
tungt packade resväskor och ögon lysande av förhoppning och för
väntan. I den smetiga och stillastående augustihettan, tog vi oss nog 
lite till mans och kvinns en funderare på vad vi egentligen hade gett 
oss in på. Bussresan ut till förläggningen och de små gula camping
stugorna var mardrömslik och alla tidsscheman spräcktes och vinkade 
hånfullt åt oss där de seglade iväg likt utblåsta maskrosbollar. 

Kanske är det så det skall börja, för att fortsättningen skall bli väldigt 
lyckad. Dessa unga studenter slog oss med häpnad både när det gäller 
arbetskapacitet och arbetsmoral. Ofta hade vi en känsla av att det mest 
var med omsorg om oss och vår nattsömn, som de motvilligt lämnade 
institutionen timmarna före midnatt för att fortsätta att diskutera histo
ria och historiska problem i campingstugornas primitiva hägn. Upp
levelsen av dem var för oss inte mindre revolutionerande än hemsö
bornas av yrvädret Carlsson. Förhoppningsvis har vi också satt bestå
ende spår i deras inre historiska landskap. 

Genom hela förberedelsearbetet och genomförandet av forskar
skolan har vi mött ett mycket positivt gensvar från alla inblandade 
såväl vid Historiska institutionen, som vid universitetet. Arbetet har 
kunnat genomföras tack vare frikostiga ekonomiska bidrag från 
Forskningsrådsnämnden och Uppsala Universitet. Det intresse Carl 
Göran Andrae och Lennart Ståhle, dekanus och utbildningsledare vid 
universitetets historiskt-filosofiska sektion, samt prefekt Hans Norman 
vid Historiska institutionen, har visat för projektet bör särskilt lyftas 
fram. Maj-Lis Eriksson vid Historiska institutionen har dessutom varit 
en ovärderlig stötta när det gäller den ekonomiska administrationen 
av det hela. 

För att förvandla denna rapport till en läsbar bok har Peter Knutar 
haft en stor del av förtjänsten. Gudrun Andersson och Henrik Ågren, 
vilka under forskarskolan fungerade som "alltiallon", har gjort en sista 
tidspressad insats med renskrivning av elevernas uppsatser och kor
rekturläsning av manus. Ylva Hasselberg har språkgranskat bokens 
summary och förvandlat den till begriplig engelska, om än med en 
svag doft av irisk intonation. 
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Till er, och alla andra, som bidrog till att göra forskarskolan till ett 
sensommarljus som fortfarande skiner i det tilltagande höstmörkret, 
riktas ett stort och varmt tack. 

Uppsala i Alla Helgons tid 

Anders Florén och Peter Reinholdsson 
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Forskarskola i historia 
- en idé växer fram 
och blir verklighet 
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Forskarskolor för gymnasister har länge funnits vid universiteten i 
tekniska och naturvetenskapliga ämnen. Sommaren 1989 tog stats
vetenskapliga institutionen vid Uppsala Universitet initiativ till en 
sådan även för det politiska studiet. Under 1990 sökte de kontakt med 
oss vid Historiska institutionen för ett framtida samarbete kring forskar
skoletanken. Den bärande idén för detta var att kunna belysa sam
hället och forskning om samhället både i nutid och historisk tid. Vår 
förhoppning var att vart annat år kunna anordna forskarskolor i 
respektive statskunskap och historia. 

Sommaren 1991 var det alltså historia som stod på schemat. Vi valde 
att kalla forskarskolan Att forska i det förflutna. I titeln rymdes en 
kungstanke för planeringsarbetet: Eleverna skulle inte bara ta emot 
historisk kunskap och information om pågående forskning, utan också 
utföra forskningsuppgifter under den tid de vistades hos oss vid insti
tutionen. 

Anders Florén 
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Bakgrunden 

Intresset för historia och humaniora har ökat de senaste åren. Detta 
märks inte minst i floran av historiska romaner, populärhistoriska 
arbeten och filmer med historiska motiv. Samtidigt har, i ljuset av den 
nya gymnasiereformens timplaner, en livlig diskussion om historie
undervisningen på gymnasiet förts, varvid bland annat elevernas bris
tande kunskaper och den tilltagande historielösheten inte sällan lyfts 
fram.1 

Relationen mellan den undervisning och forskning som bedrivs vid 
universiteten och undervisningen i ungdomsskolan har aktualiserats 
under 1980-talet genom det tilltagande intresset för ämnesmetodik och 
didaktik. Historiker och pedagoger har i denna forskning bland annat 
kommit att ägna uppmärksamhet åt framställningssätt, ämnets inne
boende möjligheter av förmedling och elevernas förmåga att tillgodo
göra sig undervisningen.2 Frågorna ställs således ofta utifrån lärarens 
perspektiv i hans roll som förmedlare. 

Tanken bakom forskarskolan är delvis annorlunda då den tar sin ut
gångspunkt i en önskan att knyta en direkt kontakt mellan gymnasie
elever och forskningen vid universitetet. Forskarskolan är därmed att 
se som en viktig del av institutionens utåtriktade verksamhet med syfte 
att sprida information om pågående forskning. Vad sysslar historiker
na vid universiteten med? Hur bedriver man forskning i det förflutna? 
Finns det någon skillnad mellan historisk vetenskap och historia som 
litteratur? Det var frågor som dessa forskarskolan kom att inriktas på. 

Syftet var också ett annat. Genom den allt hårdare yrkesinriktningen 
av studierna var det under 1980-talet sannolikt få elever som kom till 
universitetet med uttalade forskningsambitioner i humaniora. Avise-
ringarna om en uppluckring av linjesystemet kommer härvidlag inte 
att förändra något, såvida inte ämnesinstitutionerna lyckas sprida kun-

1 
Queckfeldt E, Dör historien ut? Historielösheten i efterkrigstidens Sverige -

ett försök till förklaring, Scandia 1987, s 312. Angvik B, Er dagens ungdom 

historiebevisst eller historielös?, i Historiedidaktik i Norden, bd 4, Kalmar 1990, s 

75 ff. 

2 Se rapportserien Historiedidaktik i Norden, samt Behre G - Odén B, red 

Historievetenskap och historiedidaktik, Lund 1982. 
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skap om och väcka gymnasisternas intresse för forskning. Universi
tetets forskningsverksamhet, inte bara dess roll som utbildare, borde 
därför tydligare lyftas fram i informationen till de blivande eleverna. 
Detta gäller inte minst inom humaniora där forskningsmetodologin 
kanske inte alltid är lika handfast och självklar som i de naturveten
skapliga och tekniska ämnena och resultaten inte omedelbart prak
tiskt användbara. Den historiska kunskapen hjälper oss ju exempelvis 
snarare att förstå samhället och diskutera målen för dess utveckling än 
att vara direkt tillämplig som teknik för produktion, administration etc. 

Antalet forskarstuderande i humanistiska ämnen vid universiteten i 
landet har minskat de senaste åren, även om nedgången på intet sätt 
är alarmerande.3 Vid Historiska institutionen i Uppsala är dock pro
blemet snarast det motsatta. Tillströmningen är god, så god att vi har 
svårt att ta emot alla kunskapstörstande forskarbegåvningar. Trots 
detta skulle mycket kunna vinnas om de studerande redan när de 
började sin universitetssejour hade en bild av forskarvärlden och en 
ambition att själva forska i ämnet. Forskarskolan är ett sätt att skapa en 
sådan bild och den kan förhoppningsvis också tända ett forskar-
intresse. Kanske är detta sedan ett sätt att bidra till en mer målinriktad 
studiegång och därmed på sikt en ökning av genomströmningstakten 
inom forskarutbildningen, där tillståndet inom humaniora ofta med 
negativt resultat jämförs med förhållandena inom naturvetenskapliga 
och tekniska ämnen.4 

3 Året som gick, verksamhetsberättelse för högskolan 1989/90, UHÅ-rapport 

1991:11, s 56 ff. 

^ Ib s 61. 
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Forskarskolans uppläggning 

Urval av elever 

Till forskarskolan inbjöds trettio elever i årskurs två från femton gym
nasieskolor inom högskoleregionen. Uppsala kommun uteslöts från 
urvalet då dess skolor i hög grad ansågs kunna nås av universitetets 
ordinarie informationsvägar. Sannolikt skulle det också ha inneburit 
en splittring av elevgruppen om en del av den så att säga befann sig 
på hemmaplan. Att det var elever i andra årskursen som blev aktuella, 
motiveras av den större spridningseffekt till andra skolkamrater som 
upplevelserna under forskarskolan då ansågs kunna få. Under forskar
skolan och i kontakterna med eleverna efteråt, visade det sig att 
många av dem planerade specialarbeten i ämnet under det komman
de året. Genom vistelsen vid forskarskolan fick de en flygande start till 
dessa studier. Flera av dem knöt också kontakter med doktorander 
och forskare. Dessa har upprätthållits under hösten.5 

Eftersom forskarskoleprojektet har genomförts i samarbete med 
statsvetenskapliga institutionen kontaktades de skolor som tidigare 
varit aktuella för dess forskarskola 1989 och 1990.6 Av sammanlagt 
femton skolor svarade alla utom en positivt på inbjudan att sända 
elever till forskarskolan. Senare återbud gjorde dock att antalet skolor 
kom att stanna vid sammanlagt tretton stycken. 

De enda direkta direktiv som utgick för hur skolorna skulle välja ut 
deltagare var att det skulle vara en pojke och en flicka. Ofta förefaller 
man på de olika skolorna ha gått mycket noggrant tillväga och ärendet 
har behandlats vid ämneskonferenser eller liknande sammanträden. 
Att rekrytera elever har uppenbarligen inte varit något problem. Flera 
skolor har bifogat reservlistor ifall lediga platser skulle uppstå. Efter
som några elever också lämnade återbud kom dessa reservnamn till 
användning. Ett resultat av detta var att den jämna könsfördelningen 
inte gick att upprätthålla. Av forskarskolans 29 deltagare kom således 

^ Se Carlbäck-Isotalos rapport, nedan avsnitt III. 

^ Deltagarförteckning och skolor se bilaga I. 
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20 att vara flickor och 9 pojkar. Att flickorna så markant dominerade 
på reservplatserna talar sannolikt för att historieintresset är större 
bland dessa, något som väl också visas av det dominerande antalet 
flickor på gymnasieskolans humanistiska linjer. 
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Undervisningens uppläggning 

Undervisningen under forskarskolan modellerades efter en grupp
arbetsmodell, vilken sedan slutet av 1970-talet används inom grund
utbildningen i historia i Uppsala. Grundtanken i denna är att de stude
randes egna frågor i möjligaste mån skall styra kunskapsinhämtandet. 
Arbetsmomenten är tre: föreläsningar, seminarier och arbete i grupp. 
Under föreläsningen ges en allmän orientering av den behandlade 
perioden. Denna följs sedan upp under det efterföljande seminariet, 
varvid eleverna väljer problemområden. De delar sedan in sig i mind
re grupper och redovisar resultaten av sina studier vid ett seminarium 
en vecka senare. 

Att överföra denna undervisningsmodell till forskarskolan innebar 
vissa problem. Den tid vi disponerade var ytterst begränsad, varför 
undervisningstätheten kom att bli mycket hög. Varje dag inleddes med 
en föreläsning. Under den första veckan följde dessa en kronologisk 
uppläggning från medeltid till nittonhundratal och under den andra en 
tematisk, där i första hand forskningspecialiteter vid institutionen be
handlades.7 Under tre kvällar gavs också föreläsningar av något lättare 
karaktär. 

Föreläsarna, som regel disputerade forskare och lärare vid institutio
nen, förhöll sig mycket fritt till sina ämnen. Svårighetsgraden i fram
ställningen är att jämföra med föreläsningarna på grundnivå i historia. 
För att eleverna skulle ha möjlighet att integrera föreläsningens inne
håll och föreläsarens kunskaper i sitt grupparbete, hade de varje dag 
tillfälle till en frågestund med föreläsaren vid det efterföljande semina
riet. 

Att eleverna gavs möjlighet att arbeta i grupp med historiska pro
blem var en central del av forskarskolans arbete. I den ordinarie 
undervisningen sker valet av problem utifrån kurslitteraturen. Efter
som tid för litteraturläsning ej fanns under forskarskolan var ett sådant 
förfaringssätt omöjligt. Vi valde därför att i förväg sända ut förslag på 
problemområden och bad eleverna att välja bland dessa.8 Utifrån sina 
val delades de sedan in i tre seminariegrupper och inom seminariet 

^ Se schema bil II. 

® Se bilaga III. 
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skedde sedan en ytterligare uppdelning på delproblem. De arbetande 
grupperna kom därför att bestå av mellan två och fyra elever. 

De problemområden som valdes skulle kunna studeras under samt
liga epoker och ur de aspekter som de tematiska föreläsningarna till
handahöll. De skulle också vara möjliga att dela in i mindre problem
områden, vilka logiskt hängde samman och bildade en helhet. Detta 
innebär krav på en kronologisk och tematisk helhet som inte ställs 
inom grundutbildningen, där elevernas frågeställningar berör kortare 
tidsavsnitt vilka inte har ett direkt tematiskt samband. Stort arbete 
lades därför i förväg ned på att formulera och utforma dessa problem
områden. De arbetades fram av seminarieledarna under tre förbere
dande lärarseminarier. Dessa seminarier användes också för att disku
tera vilken litteratur och vilket källmaterial som var lämpligt att sätta i 
händerna på eleverna för att de skulle kunna lösa sina uppgifter. Sam
arbetet resulterade i att lärargruppen vid forskarskolans ingång var en 
väl intrimmad grupp med klara och relativt enstämmiga intentioner 
om hur undervisningen skulle bedrivas. 

Samtliga seminarieledare var forskarstuderande vid institutionen 
med begränsad erfarenhet av undervisning. Under de förberedande 
seminarierna spelade därför universitetslektorerna Stellan Dahlgren 
och Thomas Nilsson en viktig roll för uppläggningen. 

Under förmiddagarna följde eleverna således föreläsningarna. Efter
middagarna ägnades först åt att följa upp föreläsningen. Föreläsaren 
gick då runt i de olika grupperna och eleverna ställde frågor till ho
nom/henne utifrån det speciella delproblem de behandlade. Under 
första veckans seminarier hade läraren också förberett utdrag ur litte
ratur och källor som belyste de olika delproblemen. Vid ett besök på 
riksarkivet presenterades delar av detta material också i original. 
Under den andra veckan lämnades eleverna större utrymme att skriva 
på sina redovisande promemorior. För att underlätta detta arbete gavs 
de en allmän introduktion i datorkunskap och ordbehandling och en 
dataansvarig utsågs i varje smågrupp. Resultatet av gruppernas forsk
ning diskuterades sedan under den avslutande dagen, först i semina
riegruppen och sedan i hela forskarskolegruppen. 

Eftersom vi ansåg det viktigt att den intensiva forskningsverksamhet 
som rådde under dessa veckor också skulle leda till en mer varaktig 
produkt, publiceras deras alster i avsnitt tre nedan. Förhoppningsvis 
kan dessa resultat, förutom att vara sig själva nog, också ge en bild av 

8 



gymnasieelevers förmåga att resonera om och skriva historia och därmed 
bidra till debatten om historielösheten som kunskapens förmedling. 
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II. 
Föreläsningar 
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Under de två veckorna hölls elva föreläsningar. Som ovan påtalats var 
nivån på dessa i regel vad som annars är vanligt på grundläggande 
universitetsnivå. Föreläsarna gav tid till frågor och diskussion i sam
band med föreläsningen och gick sedan runt i de olika grupperna för 
att diskutera vidare. Över lag var föreläsarna positivt överraskade av 
den mycket höga nivå som elevernas frågor och diskussioner rörde sig 
på, något som Stellan Dahlgrens beskrivning här nedan ger klara vitt
nesbörd om. 

Efter skolans avslutande inbjöds samtliga föreläsare att med referat 
av sina föreläsningar ingå i denna skrift. I de allra flesta fall har de 
dock valt att avböja. De tre föreläsningar som här presenteras, två i sin 
helhet och en i referat, är de tre första föreläsningar som mötte forskar
skoleeleverna. 
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Att forska i det förflutna — hur går det 
till egentligen? 

Anders Floren 

Föreläsningens syfte 

Föreläsningen inledde elevernas vistelse vid forskarskolan. Den syfta
de till att ge en mycket allmän introduktion i vissa vetenskaps- och 
historieteoretiska spörsmål samt diskutera de metoder som historikern 
använder. Föreläsningen var skriven för detta tillfälle, men bygger i 
hög grad på föreläsningar jag tidigare har hållit på grundläggande nivå 
samt inom ramen för den tredje terminens studier vid universitetet. 
Eleverna föreföll inte på något sätt ha haft problem med att tillgodo
göra sig innehållet. De tog också chansen att kommentera och ställa 
frågor under föreläsningens gång. 

Eftersom föreläsningen hade något av en nyckelposition för det fort
satta arbetet, fick seminarieledarna den i förhand och kunde därige
nom påverka innehållet. I hög utsträckning lade de den sedan som 
grund för den första eftermiddagens diskussion kring hur seminarier
nas olika temata skulle tacklas.1 Min rundvandring i seminarie
grupperna kändes av dessa orsaker lite överflödig. Seminarieledarna 
hade samtliga en god överblick över det stoff jag hade förmedlat; jag 
kände mig mer som ett störande än ett bidragande inslag vid deras 
diskussioner. 

Inledning 

Att forska i det förflutna, hur går det till egentligen? Vi historiker vid 
universitetet vill ju gärna se det vi sysslar med som en vetenskap, men 
vad utmärker då en vetenskaplig historieskrivning och vad är den bra 

\ 
Se nedan Ericssons redogörelse. 
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för? Låt oss börja med den andra frågan - om historievetenskapens 
nytta. 

Nyttan med det förflutna 

En god vän som nyligen fått ekonomiska möjligheter att på heltid ägna 
sig åt historisk forskning, fick i den stekande solen vid familjens ge
mensamma sommarstuga kommentaren av sin svägerska: Jaså du får 
betalt för att syssla med din hobby då! Eller? 

Kanske känner ni igen kommentaren. Var så säkra på att vi gör det, 
som mer eller mindre på heltid valt att sysselsätta oss med att studera 
det förflutna. För vad menade människan med hobby? Jo, en garante
rat onyttig verksamhet som man uteslutande sysslar med för sitt höga 
nöjes skull. Är då historia nyttigt och är historikerna nyttiga för 
samhället, eller är vi en tärande grupp individer som lättjefullt ägnar 
oss åt våra hobbies? 

Självfallet svarar vi nej på denna fråga, men konstaterar samtidigt lite 
självkritiskt att historiker och humanister varit dåliga på att under
stryka och visa upp nyttan av sitt arbete. Dåliga i jämförelse med na
turvetenskapsmän, tekniker och medicinare som i många fall kan 
peka på en direkt praktisk nytta och tillämplighet av sina resultat. När 
historiker har försökt att motivera sitt arbete utifrån nyttoaspekter har 
han eller hon i stället fört fram följande tre skäl: 

— Att förklara nuet genom att visa på hur det har uppkommit 
— Att studera hur samhällen har byggts upp och förändrats för att 

få kunskap om och perspektiv på det fortsatta samhällsbygget 
— Att studera hur människor tänker handlar i olika livssituationer 

för att få perspektiv på vårt eget sätt att tänka och handla 

Alla tre skälen handlar om att genom det historiska studiet vidga 
perspektivet, både på det omgivande samhället och på det liv vi lever 
i detta samhälle. Ett historiskt perspektiv borde vara svårt att avvara 
för såväl debatten om samhället som för mer existentiella spörsmål om 
det mänskliga livet och dess mening. Bland annat handlar nödvändig
heten av ett historiskt perspektiv om att inte förledas att dra förhastade 
slutsatser av tendenser vi ser omkring oss idag. Den norske historikern 
Arnved Nedkvitne har belyst detta genom att diskutera det samband 
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naturvetenskapsmän och miljödebattörer velat se mellan utfiskningen 
och den sälinvasion som drabbade Nordnorge för något år sedan. 
Marinbiologerna hävdade att det var det ökade fisket efter den lilla fis
ken lödda som gjorde att torsken uteblev och därmed sälarna svalt. 
Katastrofen var därmed ett faktum. Arnved Nedkvitne visar däremot 
att liknande katastrofer med små torskfångster och svält bland sälarna, 
också inträffade på 1880-talet, en tid då fisketeknologin inte nått en 
sådan omfattning att det kan ha rört sig om utfiskning. Däremot rap
porterades båda åren ovanligt låga havstemperaturer, något som kan
ske kan förklara de extrema situationerna. I båda fallen kom också 
loddan och torsken tillbaka det följande året då temperaturen i havet 
var mer normal. 

Det må vara hur det vill med den "sanna" förklaringen. Exemplet vi
sar hur den historiska dimensionen kan vara av stor vikt i samhälls
debatten. Sedan är det väl med vår forskning, precis som med den 
naturvetenskapliga: alla resultat blir inte nyttiga på detta sätt, men de 
kan ligga till grund för andra som är det osv. Denna mångfald måste vi 
ha råd med. Viktigt är också att komma ihåg att historikern, precis 
som naturvetenskapsmannen, inte lever i en värld isolerad från det 
övriga samhället. De frågor vi ställer till det historiska materialet är i de 
flesta fall tidstypiska. I det förflutna försöker vi, medvetet eller omed
vetet, och på ett eller annat sätt, få svar på dagens mest brännande 
frågor. 

Vad är vetenskaplig historia? 

Historikers frågor till det förflutna har naturligtvis växlat under histo
riens gång. Detsamma gäller synen på vad historiska kunskaper är bra 
för och hur historisk forskning bör bedrivas. För medeltidens kungar 
och herremän var det viktigt att dokumentera sin släkts härstamning 
och ålder, samt att visa vilka storverk tidigare generationer hade uträt
tat. Ålder gav makt och prestige och legitimerade personen eller ät
tens ställning i samhället. Den medeltida krönikan, som ju är en form 
av historieskrivning, hade en sådan ideologisk funktion. Inte mindre 
betydelsfulla ansågs de historiskt kunniga och lärde vara under 1500-
och l600-talen, den period då nationer skapades i Europa och länder 
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och folk bands samman genom nationstillhörighet.2 Nationen skulle 
ges en identitet och dess maktställning speglas i ett heroiskt förflutet. I 
Sverige tillsattes rikshistoriografer, man blev mer noggrann att ta till
vara och arkivera gamla och samtida handlingar, samt började syste
matiskt att leta efter och förteckna fornlämningar och andra spår av 
den storhetstid som förlades i en avlägsen historisk tid. Olof Rudbecks 
stora arbete med Atlantican, enligt vilken Sverige och det svenska 
folket var det egentliga ursprunget för det grekisk-romerska kultur
arvet, är bara ett exempel på det arbete som bedrevs för att förhärliga 
nationen och försvara dess ställning genom att ge den ett fantastiskt 
förflutet. Historieskrivningen hade således en klar och uppenbar ideo
logisk funktion i detta samhälle. 

Historieskrivningens ideologiska funktion är dock inte begränsad till 
detta gamla samhälle. Även om det idag väl är vanligare att en vara 
eller idé säljer bäst med stämpeln nyhet, så spelar ålder, stabilitet och 
soliditet en stor och viktig roll i vissa sammanhang. Tänk bara på alla 
jubileer som städer, företag och allehanda institutioner så gärna firar. 

Ofta är dessa "födelsedagsfester" tämligen harmlösa skådespel, men 
ibland ger de en otäckt bitter ideologisk bismak. När Stora, det vill 
säga tidigare Stora Kopparberg, 1988 firade sitt 700-års jubileum slog 
man sig för bröstet och kallade sig världens äldsta aktiebolag. Hur 
kunde man göra det? Aktiebolagslagen kom ju till under 1800-talet och 
gruvor och järnbruk började omformas till bolag först under det sek
lets sista årtionden. Silvergruvan i Sala blev till exempel aktiebolag 
1888, således 600 år efter det att man tagit steget vid koppargruvan i 
Falun. Är masar verkligen så framsynta och före sin tid och västman
länningar, eller åtminstone salabor, i motsvarande grad tröga och 
långsamma? Här ligger minst en hund begraven. 

Sitt jubileum baserade styrelsemännen i Stora på att biskopen i Väs
terås år 1288 avyttrade en del i gruvan. Gruvan hade således flera del
ägare, ett faktum som knappast gör den till aktiebolag. I regel var 
dessutom delägarna själva gruvarbetare, vilka bröt malmen, vidare-
förädlade den och sålde den färdiga kopparen. Deras ägandet var 
dessutom i hög grad kringgärdat av statliga restriktioner. Kunga
makten hävdade, åtminstone från omkring mitten av 1300-talet, ett 
överägande av rikets mineraltillgångar. Dessa förhållanden var sedan 

2 Se nedan Stellan Dahlgrens föreläsning. 

16 



ungefärligen desamma från 12- och 1300-talens fram till 1800-talet, då 
man i egentlig mening kan börja tala om gruvor, vilka ägs som aktie
bolag. Aktiebolaget som ägandeform är således en tämligen ny histo
risk uppfinning. Att staten eller de som arbetade i gruvan också ägde 
en del i den är däremot drifts- och ägoformer med mycket långa 
historiska rötter. Varför Stora i annonserna vid sitt jubileum, valde att 
förvanska historien, är väl ganska uppenbart. Storas propaganda
material håller lika lite som de medeltida släktkrönikorna måttet för 
vad vi idag betraktar som historisk forskning, eller vetenskaplig historia. 

Under 1600- och 1700-talet hade studiet av människan och naturen 
börjat att baseras på sinneserfarenhet och experiment. Långsamt över
fördes också denna vetenskapliga grundsyn till studiet av det förflutna. 
Av naturliga skäl stötte man på problem. Hur skulle man kunna iaktta 
händelser som hade inträffat för många hundra år sedan och hur 
skulle man kunna utföra experiment? 

Källkritik 

Många av den nya vetenskapliga historieskrivningens män var poli
tiskt liberala. Ett av syftena var att skjuta i sank de myter och missupp
fattningar som hade byggts upp av den ideologiska historieskrivning
en. Bilden stämmer mycket väl på de två centralgestalter som ofta 
framhålls som föregångare för förvetenskapligandet av det historiska 
studiet i Sverige under 1900-talets första årtionden: lundaprofessorn 
Lauritz Weibull och hans bror Curt, professor i Göteborg, pappa till 
Jörgen i Fråga Lund och nyligen avliden i en ålder av 105 år. 

För att komma så nära den historiska verkligheten som möjligt före
språkade bröderna Weibull en noggrann källkritik. Man måste vara 
noga, inte bara med att undersöka att källskriften inte var en förfalsk
ning utan också när, av vem och i vilket syfte den hade tillkommit. 
Man skilde utifrån detta på kvarlevor det vill säga den typ av källor 
som var en direkt rest av det historiska förloppet - exempelvis ett 
domstolsutslag - och berättande källor, exempelvis en dagboksan
teckning eller en tidningsartikel där domstolens dom refererades. 
Historisk forskning skulle i möjligaste mån baseras på kvarlevor, då 
ansåg man sig komma närmast den direkta historiska verkligheten. 

Källkritiken skulle alltså möjliggöra att man ur det historiska mate
rialet vaskade fram sanna fakta. Källkritiken kan sägas vara ett 
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minimikrav som måste uppfyllas för att ett historiskt arbete skall 
kunna kallas vetenskapligt. Vi skulle kunna precisera ytterligare några 
sådana minimikrav, krav som inte bara måste efterlevas av historikern 
utan av alla vetenskapsidkare. Låt oss benämna dessa de tre k:na: 

— källkritik 
— kontrollerbarhet 
— kommunicerbarhet 

Låt mig bara mycket kort kommentera dessa senare två punkter. 

Kontrollerbarhet 

I arvet från 1600- och 1700-talets syn på vetenskapen som baserad 
som sinneserfarenhet, ligger också outtalat att det är en rationell och 
förnuftig verksamhet. Vi tar varje dag ställning till och reagerar på 
sådant vi ser, hör och läser. I vissa fall gör vi det rent instinktivt, vi ryg
gar tillbaka inför doften från den nyöppnade burken med surström
ming; i vissa fall känslomässigt, vi blir arga, ledsna, förälskade eller 
kränkta; och slutligen i vissa fall med vårt förnuft. Vetenskapen base
ras på sådana förnuftiga ställningstaganden, vilket innebär att de på
ståenden som görs måste vara möjliga att kontrollera och kritisera. 

Vetenskapsmannen är därför noga med att tala om hur han har gått 
till väga, vilka metoder och vilket material han har använt i sin under
sökning. Detta görs dels i texten, men framför allt genom notapparat 
och käll- och litteraturförteckning. I historiska arbeten som översätts 
till svenska eller i svenska arbeten som populariseras, väljer förlägga
ren ofta att stryka bort metodresonemang och notapparat. Därmed 
minskas läsarens möjlighet att kontrollera och kritiskt ta ställning till 
författarens påståenden. Dessa delar av det vetenskapliga arbetet är 
således ingen kosmetik för att boken skall se vetenskaplig ut, utan har 
en mycket viktig funktion att fylla. Ibland använder man i detta sam
manhang ordet intersubjektivitet, vilket innebär att framställningen 
skall vara så klar och öppen att en annan forskare i princip skall 
kunna göra om den och då komma till ett liknande resultat. 
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Kommunicerbarhet 

För att läsaren skall kunna ta ställning till de påståenden som framförs 
måste forskaren bemöda sig om så stor klarhet som möjligt i fram
ställningen. Termer och begrepp skall användas entydigt och bestämt. 
Att vi historiker inte som matematiker och vissa naturvetare förfogar 
över ett fackspråk är en stor fördel, då det ökar möjligheten till kom
munikation även med dem som inte innehar chiffernyckeln till spe
cialspråket. Det krånglar dock också till det hela ibland. I vardags
språket är många ord tve-, fler- och mångtydiga. Forskaren måste 
dock försöka att i möjligaste mån undkomma detta genom att noga 
tala om vad han menar när han använder sådana begrepp och vara så 
konsekvent som möjligt i användningen. Ordet stat, betyder ju i nor
malt språkbruk ofta både land och statsmakt. I en vetenskaplig fram
ställning kan det dock bli ganska förvirrande om inte forskaren talar 
om vad han menar och konsekvent skiljer mellan dessa betydelser av 
ordet. 

Historiker och andra vetenskapsmän kritiseras ofta kritik för att ha 
ett dåligt och torrt språk. Som jag påpekat tidigare är vetenskap en ra
tionell och förnuftig verksamhet. Detta innebär att det vetenskapliga 
språket skall vara precist och klart. Vi skall ta ställning till vetenskaps
mannens påståenden med vårt förnuft, inte med våra känslor. Den 
historiska romanens språk är med nödvändighet ett annat. Här finns 
inte kravet på kontrollerbarhet och förnuftigt ställningstagande. I stäl
let vill läsaren låta sig ryckas med och ta känslomässig ställning till 
personer och händelser. Det finns ingen anledning att värdemässigt 
rangordna dessa typer av framställningssätt. I båda fallen kan det röra 
sig om att inhämta kunskap. Det är dock viktigt att skilja dem åt som 
två olika verksamheter, vilket innebär att det är fel att använda den 
historiska romanen i Walter Scotts eller Lars Widdings form, som 
måttstock för hur universitetens historiker borde skriva. 

Generaliserbarhet 

Innebär då det sagda att om man följer man dessa minimikrav när 
man arbetar så blir resultatet en vetenskaplig historia? Låt oss proble-
matisera frågan med ett exempel. En forskare får för sig att skriva ett 
arbete med följande titel: 
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Henrika Fredlunds väg till konsumaffären i Lilla Edet 7/8 1956. 

Antag vidare att forskaren går noggrant till väga och i detalj lyckas 
rekonstruera fru Fredlunds väg till affären. Han diskuterar de olika 
källmaterialens värde, förser sina påståenden med hänvisningar och 
förtecknar de källor han har använt. Hans begreppsanvändning är 
vidare konsekvent och det är inga problem att följa med i och ta ställ
ning till hans resonemang. De resultat han kommer fram till är också 
helt nya. Eftersom fru Fredlund har avlidit under hans forskningsar
bete har ingen nu levande kunskap om samtliga omständigheter kring 
hennes besök i livsmedelsaffären vid den aktuella tidpunkten. Men är 
framställningen vetenskaplig? 

[Frågan ställdes här till eleverna, som var överens om att framställ
ningen var ovetenskaplig. Som skäl för detta anmärkte de att kunska
pen var ointressant.] 

Frågan är inte helt enkel, men jag svarar utan att tveka nej — skild
ringen är inte vetenskaplig. Detta trots att forskaren till punkt och 
pricka har följt receptet, vilket innebär att någon viktig ingrediens 
sannolikt är bortglömd. Vi får bryta den pedagogiska symmetrin med 
de tre k:na för att föra in ett g. I detta fall syftande på kravet på gene-
raliserbarhet. Det vill säga att slutsatserna som kan dras av undersök
ningen måste vara något större, mer vittgående och allmänt än de 
fakta som ingår i den. 

Kan man då rädda den stackars forskaren, finns det någon möjlighet 
att öka generaliserbarheten av hans resultat? Genom att göra jämförel
ser över tid, med andra regioner eller både och, kan generaliserbar
heten ökas. Fru Fredlunds väg till Konsum 1956 kan jämföras med vä
gen tjugo år senare eller varför inte med Sörens väg i Sorsele. Detta 
öppnar upp för en avhandlingstitel av något av följande slag: 

Från häst och vagn till inköp via persondator. 

Kommunikationer och konsumtionsbeteende i Lilla Edet 1950-1980, speglat ge

nom Henrika Fredlunds liv och leverne. 

Makrill eller renskav? 
Kommunikationer och konsumtionsbeteende i Lilla Edet och Sorsele omkring år 

1950. 
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Egen korv eller Konsums? 
Kommunikationer och konsumtionsbeteende i Lilla Edet och Sorsele 1950-1980. 

Det är inte enbart en jämförelse i tid och rum som har kommit till i 
dessa exempel. Också en annan förändring har smugit sig in. Henrika 
och/eller Henrika och Sören ses som representanter för, eller som ex
empel på, något mer allmänt. Framställningen får därmed en tydligt 
problemstyrd inriktning. Bakom denna styrning ligger antaganden av 
teoretisk natur om samhällets och den historiska utvecklingens utse
ende. I det aktuella fallet skulle de teoretiska antagandena kunna vara 
av följande slag: 

a) I det senkapitalistiska konsumtionssamhället görs kommunika
tion och information till varor som konsumeras. De utvecklas ofta 
också för att underlätta och styra konsumenternas beteende. 

b) Det kapitalistiska industrisamhället leder samtidigt till vidgade 
och minskade klyftor i konsumtionsmönstret mellan olika regio
ner. En centralisering sker av ekonomi och arbetstillfällen till 
centrum medan periferin utarmas; i centrum samlas därmed stora 
resurser för konsumtion. Samtidigt standardiseras konsumtions
mönstren i hela den marknadsekonomiska regionen. 

Dessa teoretiska och allmänna antaganden omformulerar forskaren 
sedan till hypoteser vilka ges ett konkret empiriskt innehåll av det 
källmaterial han har till sitt förfogande. Teorierna och hypoteserna styr 
på detta sätt forskningsprocessen. I detta fall kan de hypotetiska på
ståendena se ut på följande sätt. 

a) I Lilla Edet utvecklas under 1900-talets andra hälft kommunika
tionsnät för att föra människor från bostadsområden till köpcent
rum. 

b) För att fru Fredlund skall förmås att utnyttja dessa kommunika
tionsnät och öka sin konsumtion blir hon mottagare av ett ökat 
informationsutbud. 

För att få testa dessa två påståendens hållbarhet använder forskaren 
sig av olika metoder. Fru Fredlund finns hela tiden kvar och har rollen 
av exempel i hans närgångna studie. 
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la) studie av busslinjernas sträckning — utbudet för fru Fredlund. 
Ib) studie av förändring i innehav av kommunikationsmedel bil, 

cykel, etc — fru Fredlunds innehav. 
2) beräkning av lokaltidingens annonsutrymme samt beräkning av 

andra typer av information som når fru Fredlund — mängden di
rektreklam etc. 

Nu börjar undersökningens formella uppläggning likna den i många 
av de arbeten som skrivs i historia. Från en allmän fråga vilken är 
förankrad i en med allmän teori, formulerar forskaren en specifik 
fråga utifrån vilken en metod anpassas för att ta reda på svaret på frå
gan i det källmaterial som finns till hands. Stegen mellan dessa led är 
inte alltid så lätta att ta. När historiker diskuterar och kritiserar varand
ras arbeten riktas invändningarna ofta mot att källmaterial och meto
der varit mindre lämpliga utifrån de frågor som forskaren avsett att be
svara. Källmaterialet i vår forskares studie förefaller i detta fall fort
farande något problematiskt. Oroligt kan man fråga sig om det verkli
gen är tillrådigt att försöka besvara så omfattande frågor med en inten
sivstudie av en eller två personers beteenden. 

Invändningen kan formuleras som en undran om hur vår forskare 
skall kunna veta att Henrika och Sören är representativa, typiska, in
vånare i de samhällen och för de tidsperioder som han vill studera? 
Problemet, representativitetsproblemet, möter på olika sätt ofta histo
rikern. Två vägar är möjliga för att mildra dess hotfulla drag: 

a) utvidga undersökningsgruppen 
b) kvalitativt argumentera för att fru Fredlund är en typisk invånare i 

Lilla Edet och Sören detsamma i Sorsele. 

Det skulle föra för långt att hävda att så allmänna teorier som de i de 
tidigare exemplen är nödvändiga, för att resultatet skall bli veten
skapligt. Vilka och hur allmänna teorier som bör och skall användas är 
historiker ofta ganska oense om. Generaliserbarhet uppfattat som ett 
minimikrav innebär således att resultatet skall vara möjligt att generali
sera utöver det enskilda fall som beskrivs, men säger inget om hur 
denna generalisering skall se ut. 
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Att beskriva och förklara: teorier, historiesyner och 
perspektiv 

En allvarlig begränsning i receptet har hittills varit att det är inriktat på 
hur man bedömer om enskilda historiska fakta är sanna eller falska. 
Genom att föra in kravet på generaliserbarhet har vi börjat närma oss 
frågan hur de historiska fakta arrangeras och fogas samman. Att skriva 
historia handlar dock inte heller bara om att sätta samman fakta till 
mer allmänna helheter, utan också om att förklara varför vissa händel
ser inträffar och varför olika historiska samhällen ser ut på ett visst 
sätt. 

Källkritiken är viktig även när det gäller att bedöma en historisk 
konstruktions eller förklarings hållbarhet och värde. För att en förkla
ring skall vara rimlig krävs att forskaren vet att händelserna och före
teelserna är sanna och i vilken tidsordning de inträffat. Även om käll
kritiken är nödvändig så är en sådan argumentering knappast tillräck
lig för att övertyga oss vad som är en god förklaring eller konstruktion, 
von Dänikens teorier om att en kolonisation av varelser från yttre 
rymden förklarar uppkomsten av en rad tidiga civilisationer, lämnar 
de flesta av oss åt sidan utan att källkritiskt ha värderat dem. Detta på 
grund av att de motsäger vår grundläggande uppfattning om möjliga 
orsaksamband. Likaledes skulle en konstruktion av det medeltida 
samhället som vilade på antaganden om människornas ohämmade 
drifttillfredställelse till följd av brister i potträningen, mötas av invänd
ningar. Detta inte bara på grund av den bristande empiriska under
byggnaden, utan också utifrån allmänna invändningar mot att man 
med individualpsykologiska begrepp försöker att bestämma den sam
hälleliga helheten. 

Vad vi godtar som förklaring eller en rimlig konstruktion handlar 
ytterst om vår verklighetsuppfattning och i synnerhet om vår uppfatt
ning om historien - det vill säga vår historiesyn. Vilka delar innehåller 
då ett sådant perspektiv? Historiesynen kan sägas vara en samhälls
uppfattning stadd i rörelse - det vill säga den är koncentrerad på frå
gor om det mänskliga samhällets föränderlighet. Vi skulle kunna spal
ta upp dess viktigaste beståndsdelar i form av 5 frågor om samhället. 
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1. Rör sig samhället eller är det stillastående? 

De flesta av oss skulle säkerligen idag hävda att samhället har rört och 
fortfarande rör sig, vi talar dessutom om en historisk utveckling. Det är 
dock viktigt att påpeka att man visst kan tala om en historisk rörelse 
och historisk förändring utan att med det mena historisk utveckling. I 
likhet med de medeltida historieskrivarna kan vi tänka oss rörelsen 
som en upprepning av ett visst begränsat antal epoker, tidsåldrar. Gör 
vi ett antagandet om historisk utveckling har vi dock också tagit ställ
ning till en annan fråga nämligen: 

2. Vart rör sig samhället? 

Talar vi om utveckling tänker vi oss ofta en rörelse från lägre till hög
re, från det enkla till det komplexa etc. Sannolikt förutsätter vi också 
att utvecklingen är irreversibel, med vilket menas att en återgång från 
ett högre till ett lägre stadium är omöjlig. 

3. Hur rör sig samhället? 

Är rörelsen lagbunden eller slumpmässig? Har historien ett på förhand 
bestämt mål. En uppfattning att historien har ett sådant mål kallas en 
teleologisk syn. 

4. Varför rör sig samhället, vilka är rörelsens drivkrafter? 

Frågan är gigantisk, låt oss därför bara kort spalta upp några motsats
par som visar på tänkbara ställningstaganden. 

materiella o idémässiga 
kollektiva <-» individuella 
strukturella <-» intentionala 

Motsatsparen i spalterna är inte helt slumpvisa blandningar. Histori
ker som betonar materiella faktorer som viktiga förefaller också ofta 
att lägga större vikt vid kollektiv och de strukturella ramvillkoren för 
dessa gruppers handlingar. På samma sätt förefaller forskare som ser 
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idéer som styrande för den historiska utvecklingen ofta anse att dessa 
bestämmer och uttrycks i vissa individers avsiktliga, intentionella, 
handlande. 

Uppspaltningen skulle kunna göras än mer noggrann. Två historiker 
som är överens om att drivkraften till historiens rörelse skall sökas i de 
materiella villkorens förändring, kan vara djupt oense om vilka villkor 
som fällde avgörandet. För att illustrera detta kan två frågor ställas: 

- Var det förändringar i jordbruksteknik eller introduktionen av ång
maskinen som industriell kraftkälla, som gav upphov till den indust
riella revolutionen? 

- Var det stigbygelns införande eller vikingarnas plundringar som gav 
upphov till feodalismen? 

5. Mellan vilka punkter rör sig samhället? 

Hur skall samhället förstås, vilka gemensamma delar består det 
mänskliga samhället av som gör det möjligt att mäta dess kontinuitet 
respektive förändring. Även denna fråga är mycket omfattande. Den 
hör ihop med den föregående och berör djupast vilka samhällsföre
teelser som skall användas som grund för periodisering. Skall man an
vända ekonomiska grunddrag hos samhället och tala om jordbruks
samhälle och industrisamhälle, skall man använda sociala grunddrag 
och tala om feodalism och kapitalism eller skall man använda politis
ka grunddrag och tala om envälde och demokrati? 

• 

De grupper av problem och frågor som ryms i en historiesyn, av vilka 
några väsentliga har nämnts ovan, kan inarbetas i en logiskt konsistent 
helhet en sådan historiesyn kallar vi en historieteori. 

Avslutning 

Under de två timmar jag har hållit låda har jag, misstänker jag, givit en 
ganska traditionell 80-talsmässig bild av vad vetenskaplig historie
skrivning är för något. Denna bild står idag inte oemotsagd. Det för-
vetenskapligande av historieforskningen som inleddes genom utveck
lingen av de källkritiska metoderna i början av 1900-talet, fördes ett 
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steg vidare under 1960-, 1970- och 1980-talen genom en intensifierad 
diskussion av de teorier och normer som styr historikern i hans arbete 
— det vill säga en diskussion om historiesyner och historieteorier. De
batten förs idag vidare, och har ofta kommit att handla om historiska 
forskningstraditioner vilka genom att tydligare betona den unika 
historiska händelsen samt läsarens behov av inlevelse och förståelse
perspektivet, delvis tycks ha hamnat på kollisionskurs med vissa av de 
vetenskapliga minimikrav som jag framhållit: källkritik, kontrollerbar
het, kommunicerbarhet, generaliserbarhet. 

Det är arbetssätt och frågor sådana som jag ovan skisserat, som ni 
kommer att brottas med under de närmaste två veckorna. Nu närmast 
gäller det att försöka ställa de rätta frågorna och formulera de mest 
fruktbara hypoteserna inom de ganska omfattande temata ni valt. Jag 
önskar er lycka till — jag vet hur svårt men ruskigt kul den brottnings
kampen brukar varar 
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Fredlöshet - rumslig och social 
förvisning på Island under medeltiden 

Agneta Breisch 

Detta är en sammanfattning av innehållet i min föreläsning vid forskar
skolan. Den bärande tanken var att spegla villkoren för de individer 
som på olika grunder befann sig längst ner i den sociala hierarkien. 
Därigenom kan samhällets attityder och aktioner gentemot dessa bli 
en måttstock för den rådande rättsuppfattningen, som för den medel
tida människan var liktydig med idén om ett socialt liv. Att bli ställd 
utanför det samhälleliga livets gränser genom ett fredlöshetsstraff, 
skulle således innebära en uteslutning ur all mänsklig samvaro. 

Straff för vad? 

Mot vilka normer och värderingar bröt då den som straffades med 
fredlöshet? Enligt den isländska lagsamlingen Grågås, Grågås, som 
finns bevarad i handskrifter från 1200-talet, kan fredlöshetsbrotten 
delas in i fem olika kategorier: 

- brott där någons egendom hotas 
- brott där någons ära eller anseende hotas 
- brott mot kvinnor 
- brott där någon skadas eller dör 
- övriga brott, till exempel upprepad landsförvisning eller hjälp till 

fredlös 

Här finns inte utrymme att kommentera brottskategorierna i sin hel
het, men det skall framhållas att inom kategorin ära eller anseende, 
har det verbala hotet en stor betydelse. Att ord ansågs ha ett slags 
magisk kraft visas av flertalet lagbestämmelser angående niddiktning, 
men också om en man diktade en kärlekssång till en kvinna blev straf
fet fredlöshet. 
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Överhuvudtaget uppfattades trolldom och magi som något mycket 
okontrollerbart och hotande, och i den isländska sagan Grettirs saga 
Åsmundarsonar bekräftas lagens intentioner beträffande magi, när en 
kvinna ristar runor, som hon färgar med sitt blod, och hur så småning
om den vedklabb som hon har ristat på kommer att bli Grettirs död. 
"Därefter blev det lag, att alla som befattade sig med trolldom, skulle 
dömas fredlösa", omtalar sagan. 

Brott mot kvinnor 

När det gäller brott mot kvinnor är Grågås mycket utförlig. Förutom 
förbudet mot kärleksdikter finns många lägersmålsbrott uppräknade, 
för vilka följden för mannen blev fredlöshet. Straffet för kvinnans del 
är oklarare uttryckt i lagen, men i vissa fall kunde hon bötfällas. 

Lagbestämmelserna tycks vid en första anblick vara ett utslag av en 
respekt för kvinnan och ge henne skydd mot sexuella övergrepp, 
vilket inte är otänkbart. Något som talar för detta är bland annat att det 
enligt lag var en skyldighet för den man, som hade gjort en tiggerska 
med barn, att ta hand om henne tills barnet var fött. 

Samhällets önskan att vilja kontrollera kvinnans sexualitet, och i viss 
mån även mannens (även om han enligt samma lag hade rätt att köpa 
sig en frilla), kan också ses som ett behov av att förhindra icke önsk
värda sociala och ekonomiska konsekvenser. 

Om kvinnan betraktades som ättens egendom och äktenskapet i 
första hand sågs som en ekonomisk och i viss mån politisk uppgörelse 
är det möjligt, att i likhet med övriga brott som gällde egendom, också 
uppfatta lägersmålsbrott som en kränkning av det ägda, i det här fallet 
kvinnan. Genom brott mot kvinnor hotades kanske en struktur, där 
äktenskapet hade blivit en viktig alliansfrämjande faktor. 

Social förvisning 

Fredlöshetsbrotten är både talrika och av skiftande karaktär (allt från 
att mjölka någon annans ko till hundbett), men sammantagna visar de 
att det fanns moraliska grundprinciper av karaktären heder och ära, 
som spelade stor roll i samhället. Detta medförde att även, i våra 
ögon, mindre egendomsbrott och förseelser uppfattades lika allvarliga 
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som grova våldsbrott. Den individ, som råkade i allvarlig konflikt med 
de rådande normerna, skulle inte längre tillåtas stanna kvar i den 
sociala gemenskapen. 

Det isländska ordet för fredlöshet, sköggangr, skoggång, anger i sig 
att straffet skulle innebära en tillvaro i vild, obebodd natur. Termino
logien var överhuvudtaget viktig för att definiera en individs sociala 
status, och till exempel blev fredlösas barns ställning och utsatta vill
kor tydligt angivna genom namnen som gavs åt dem: en fredlös kvin
nas barn kallades bcesingr, 'barn gjort i båset', medan barn till en 
fredlös man fick heta vargdropi, 'det som vargen lämnat efter sig'. 

Rumslig förvisning 

Det rumsliga tänkandet hade stor betydelse när det gällde fredlöshets
begreppet. När den fredlöses gård och egendom skulle beslagtas ge
nom ett domslut, skulle detta ske hemma hos den dömde, "där det 
finns varken åker eller äng, men inte längre bort från gärdet än på ett 
pilskotts avstånd." Föreställningen om vikten av att hålla fredlöshets
sakerna utanför gården bekräftas i de isländska sagorna. I Hrafnkels 
saga Freysgoöa yttras, när beslagsdomen skall nämnas för den fred
löse, just de orden som finns i lagtexten om "ett pilskotts avstånd". Det 
föregås i den sagan av ett gruvligt tilltag när som Hrafnkel och hans 
män bakbundna hängs upp i hälsenorna. 

Måttbegreppet "på ett pilskotts avstånd" återkommer också vid be
gravning av fredlösa, som inte fick äga rum vid en kyrka, utan just på 
ovan angivna avstånd från någons gärden, något som visar hur viktigt 
det var att markera rummets värde och förvisa dem som hade utgjort 
ett hot mot samhällsordningen till utmarkerna. 

Norm och realitet 

Att det finns ett glapp mellan lagtextens intentioner och den bild av 
fredlöshetens innebörd, som såväl de isländska släktsagorna som 
Sturlunga saga ger, är något som är väsentligt att ta fasta på, i synner
het när det gäller själva bortstötningsmekanismen, där den dömde i 
sagamaterialet tycks kunna stanna kvar i det sociala rummet. Detta 
kan bero på lagens normativa karaktär, som gör att förhållandet mel-
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lan rättsregler och praktisk tillämpning inte helt och hållet överens
stämmer eller åtminstone inte kan fastställas, inte minst med tanke på 
att det finns olikheter i källornas karaktär sinsemellan, och att det även 
föreligger en skillnad i nedskrivningstid, något som är av betydelse för 
tolkningen av fredlöshetsbegreppets innebörd. 

Vad som också är väsentligt i sammanhanget är att knyta föränd
ringar i uppfattningen om fredlöshet till förändringar i övrigt i den 
isländska samhällsutvecklingen. Resultatet av ett sådant arbetssätt 
redovisas i min kommande avhandling, som har som syfte att via fred
löshetsbegreppet få kunskap om rådande normer och värderingar 
genom det sociala hotet, men också ge en bild av sättet att organisera 
samhället. Inte minst kan fredlöshetsbegreppet utgöra en indikator på 
samhällsförändringar, dels på grund av att fredlöshetsbrotten kan 
sägas representera det yttersta uttrycket för social obalans, dels 
emedan förändringar på olika nivåer kan ses som logiskt integrerade, 
så att skiftningar i begreppets innebörd troligen gick i samma riktning 
som övriga samhällsförändringar. 
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Maktstatens framväxt under 1500- och 
1600-talen 

Stellan Dahlgren 

Att föreläsa för gymnasister 

Följande föreläsning motsvarar ungefärligen det manuskript jag hade 
när jag höll den på forskarskolan. Min muntliga framställning var dock 
längre, eftersom jag lade till detaljer och konkretiseringar och dess
utom gjorde vissa utvikningar från huvudlinjen. 

Tanken med föredragets uppläggning var att ge en tematisk fram
ställning för att visa på en viktig aspekt i skeendet under 1500- och 
1600-talen. Samspelet mellan stat och samhälle bör enligt min mening 
tas upp i undervisningen, inte bara för dess egen betydelse utan också 
för att försöka demonstrera att det finns nya aspekter att ge på den 
politiska historien. Denna har inte helt utan anledning råkat i van
rykte, därför att den för mycket sysselsatt sig med personhistoria, dvs 
med regenternas och de ledande statsmännens insatser. Jag ville för
söka visa att politikens samspel med samhällsutvecklingen är viktig, 
men att det då inte får handla om enbart de agerande personerna. 

Jag har försökt ge en för gymnasister begriplig översikt, samtidigt 
som jag försökt problematisera framställningen, främst därför att detta 
ju är det centrala i det vetenskapliga tillvägagångssätt som vi vid 
forskarskolan velat lära ut. Samtidigt trodde jag att de gymnasister som 
skulle komma till oss var så intelligenta och mogna att de kunde till
godogöra sig en framställning som inte var enbart en krönika. Jag 
tyckte mig också märka att så var fallet (kan dock ha misstagit mig 
som part i målet!) när jag efter föreläsningen gick omkring i grupper
na. 

Vid samtalen i grupperna visade det sig också att flera av gymnasis
terna med liv och lust kastade sig in i en diskussion om det jag hade 
sagt. Andra ställde frågor som vittnade om insikt i att det fanns pro-
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blem bakom vissa påståenden jag hade gjort utan att redovisa bakom
liggande argument. 

Svårare var det kanske ibland att relatera det jag hade sagt till de 
uppgifter de olika grupperna arbetade med. Det berodde delvis på de 
olika ämnena för gruppernas verksamhet, dels på hur långt de 
kommit i grupparbetet. I gruppen som behandlade temat Makten över 
våra tankar gick det mycket bra, eftersom den var inne på stats
maktens möjligheter att påverka undersåtarnas tankar under 1600-talet. 
Gruppen som sysslade med ämnet Sverige, svensken och utlandet 
kunde också applicera något av det jag tagit upp i sin diskussion om 
den svenska statens uppkomst. I den grupp som sysslade med Sveri
ge-Ryssland: ett exempel på internationella relationer blev anknyt
ningen till vad gruppen höll på med inte så påtaglig. Efter vad jag 
minns, blev det i denna grupp mera av ett allmänbildande samtal 
kring olika frågor i maktstatens historia. 

Inledning 

Först talade jag om vikten av att diskutera hur man skall definiera de 
mera väsentliga historiska begrepp och termer man använder. Jag 
framhöll att det är viktigt att definiera vad staten är. Vi tror oss kanske 
rent konkret veta vad det är. Men när man går till historien måste man 
kunna säga t ex när staten uppkom, när den förändrades etc, och då 
måste man veta vad man menar med stat. Olika synsätt på staten kan 
diskuteras. En definition likställer staten med den politiska (styrande) 
organisationen i ett samhälle, med tillhörande maktapparat. Staten till
godoser vad som anses vara invånarnas gemensamma intresse. Enligt 
en definition av Rolf Torstendahl är staten "den normativa ordning 
som gör anspråk på att vara yttersta regulator av gruppers och sociala 
organisationers förhållanden, och de maktmedel som samlats för att 
värna denna ordning" (HT 1986). Inom historiematerialistiskt tän
kande menar man att statens funktion är att upprätthålla produktionen 
och exploateringsformerna i den dominerande klassens intressen. 
Stater finns endast i klassamhällen enligt denna definition. 

Maktstat är ett uttryck som används av vissa forskare för att beteck
na den starka stat som uppkommer i Västeuropa under 1500- och 
1600-talen. Det tar dock fasta på endast en aspekt av denna starka stat. 
"Militärstaten" och "skattestaten" är två andra termer, också inriktade 
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på var sin aspekt av staten. "Den starka feodalstaten" är en term som 
sammanfattar mer av statens inriktning och innehåll under den angiv
na perioden. Många använder i detta sammanhang beteckningen "den 
tidigmoderna staten", vilket kan inge felaktiga föreställningar om 
denna stats modernitet. 

Hela frågan har samband med hur man periodiserar historien. Det 
är praktiskt, men i vissa sammanhang ganska primitivt, att periodisera 
utifrån århundraden. Många andra periodiseringar är egentligen bara 
omskrivningar av kronologiska periodiseringar. Det säger mer om de 
historiska sammanhangen att periodisera utifrån olika typer av sam
hällen. 

Vi lever ju i ett helt annat slags samhälle än det 1500-talsmänniskan 
levde i, även om den länge använda termen Nya tiden för perioden 
efter 1500 visar att det för inte så länge sedan ansågs att det var en en
hetlig period då samhället i princip var detsamma. Renässansen och 
uppkomsten av de s k nationalstaterna, 1800-talets term för de starka 
staterna i Västeuropa, togs som utgångspunkt. Men då underskattade 
man den stora omvälvningen av Europa som skedde främst under 
1800-talet: kapitalismens genombrott i flera europeiska länder, däri
bland Sverige. Tiden 1500- c:a 1850 kan räknas som en period i Sveri
ges historia, om man definierar efter samhällets typ och organisation. 
Det var den starka feodalstatens eller den organiserade feodalismens 
period. 

Omkring 1500 skedde en stor omvandling i flera västeuropeiska 
länder i och med den starka feodalstatens, "maktstatens" uppkomst. 
Innan jag tar upp den, skall jag nämna något om staten under medel
tiden. Jag tar Sverige och Frankrike som mina huvudexempel i den 
fortsatta framställningen. 

Staten under medeltiden 

Den medeltida staten var en decentraliserad feodalstat som byggde på 
personliga relationer: relationen länsherre-vasall. Vasallerna erhöll län 
av kungen och styrde dessa på egen hand mot att de med sina krigar-
följen kom till kungens stöd i krig. 

Feodalism fanns även i Sverige. I den historiskt mest givande defini
tionen appliceras begreppet på hela samhället. I det feodala samhället 
var bondeproduktionen grunden för samhället. Överskottet från den 
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levererades till godsägarklassen antingen direkt eller också indirekt, 
genom den feodala staten. I Västeuropa fanns olika varianter av feodal
samhället under medeltiden. I Östeuropa utvecklades feodalismen 
senare. 

Den svenska staten var svag under medeltiden. I ledningen för den 
stod en kung med rådet och några få ämbetsmän omkring sig. Det 
fanns ingen huvudstad. Vid slutet av medeltiden komplicerades förhål
landena genom unionsstriderna. Riket var splittrat p g a dåliga kom
munikationer, självhushållning etc, och indelat i län, s k slottslän, som 
styrdes av stormän. Det fanns olika typer av län: län på tjänst, pante
län, län på avgift och län på räkenskap (fataburslän). "Slottsloven", dvs 
en förpliktelse som gällde till vem slottslänet skulle överlämnas om 
länshavaren dog eller lämnade länet av annan anledning, hölls till 
kungen i Stockholm eller Köpenhamn, eller till riksförestånda
ren/rådet, som representerade det obestämda "riket". Kampen om 
makten i riket rörde i mycket frågan om till vem slottsloven var ställd 
eller skulle ställas. Unionsstriderna var feodala strider, vilket kan 
exemplifieras med slaget på Brunkeberg 1471, där inte bara danskar 
stod mot svenskar utan också svenska stormän med sina krigarföljen 
och uppbåd av sina underlydande bönder mot andra svenska stormän 
med krigarföljen och de bönder som stödde dem. 

I Frankrike var riket uppdelat i stora län, som till skillnad från de 
svenska, vanligen var ärftliga. Stora inre strider förekom, däribland 
väpnade konflikter mellan franske och engelske kungen som hade län 
i Frankrike. Engelske kungen var franske kungens vasall. Dessutom 
hade vasallerna egna undervasaller, som i sin tur kunde ha andra 
vasaller. Småvasallerna härskade om inte annat över sina bönder. Till 
skillnad från förhållandena i Sverige fanns det mycket få "fria" bönder; 
våra skattebönder hade knappast någon motsvarighet i Frankrike. 

Utvecklingen i Sverige gick mot en mer utvecklad statlig organisa
tion på lokalplanet. I områden som tillhörde den s k fataburen sköttes 
förvaltningen av kungens eller riksföreståndarens fogdar. I ledningen 
för varje län inom fataburen stod en ståthållare, som hade att redovisa 
för inkomster och utgifter i länet. Det var ett frö till en starkare central
makt. Efter slaget vid Brunkeberg utvidgades fataburen av Sturarna. 
Man kan säga att den sedan breddes ut över hela riket av Gustav Vasa 
och hans söner. Däri kan man återfinna en av rötterna till den starka 
staten, maktstaten. 
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Sedan skedde en stark statlig expansion. I början av 1700-talet såg 
den svenska staten ut på ett helt annat sätt än i slutet av 1400-talet. 
Detsamma gäller de västeuropeiska rikena överhuvudtaget. 

Vad hände? 

Från länsadel till statlig byråkrati 

Länen mot tjänst försvann i Sverige. Decentraliseringen ersattes under 
Gustav Vasa av centralisering: en stor del av riket lades under förvalt
ning av ståthållare och fogdar. Men fortfarande fanns feodala "län", 
avsöndringar eller enklaver. Det tog ganska lång tid innan de för
svann, t ex de hertigdömen som Gustav Vasa delade ut till sina yngre 
söner och som orsakade stort split och kiv. Det sista av den typen 
upphörde först 1622. Förläningarna förändrades från administrativa 
enheter till avlöningssystem. Det skedde också en utveckling över 
"beställningar" till löner. De högre tjänstemännen hade dock hela ti
den jordegendomar, vad vi kallar gods, som en betydande inkomst
källa vid sidan av lönerna. Godsinkomsterna hade olika vikt under 
olika tider. En del större förläningar ersattes av de inkomst- och status
mässigt högt skattade grev- och friherrskapen. Dessutom gav staten 
donationer till de adliga tjänstemän som hunnit en bit upp på rangska
lan. Donationerna och grev- och friherrskapen försvann strax efter 
1680 genom Karl XLs reduktion. Den sista enklaven i riket var det om
råde som var anslaget till drottning Hedvig Eleonoras underhåll 
(livgedinget), och denna anordning upphörde 1716. 

I Sverige byggdes lokalförvaltningen ut och kom att bestå av en 
mängd fogdar och andra lägre tjänstemän, anställda direkt av staten 
eller kronan, som vi ofta säger som en empirisk beteckning för den 
tidens statsmakt. Men också förvaltningen i övrigt byggdes ut. Det 
gäller de centrala ämbetsverken, kollegierna: kansliet, kammaren, 
krigs-, amiralitets-, bergskollegierna och en hel del andra förvalt
ningar. Det uppstod således en stark statsapparat i 1600-talets Sverige. 
Riket blev mer och mer enhetligt styrt. I en mening fullbordades 
denna utveckling under det karolinska enväldet. 
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Samma process skedde ungefär samtidigt i Frankrike. Där skapades 
den starka statsmakten i slutet av 1400-talet. Men den försvagades åter 
under de långvariga inrikes striderna under 1500-talet, de så kallade 
hugenottkrigen. Dessa var liksom unionsstriderna i Sverige delvis stri
der mellan olika fraktioner inom adeln eller godsägarklassen, men 
också här spelade bönderna en viktig roll. Till skillnad från i Norden 
var borgerskapet i Frankrike starkt och betydelsefullt i den inre makt
kampen. Ännu under 1500- och 1600-talen hade provinserna olika 
privilegier, som gav dem ett ganska stort mått av självstyre. I ledning
en för dem stod medlemmar av högadeln, som fortfarande betraktades 
som kungens vasaller. 

Partikularismen i Frankrike övervanns i stor utsträckning under 
1600-talet. Provinsernas särprivilegier avvecklades. Statsmakten käm
pade för att stärka sin ställning. Ibland hade den starka ledare, som 
t ex Henrik IV tillsammans med sin främste ämbetsman, hertigen av 
Sully, vidare kardinal Richelieu under Ludvig XIII och till sist Ludvig 
XIV och hans högsta ämbetsmän. Sully reorganiserade riket i början 
av 1600-talet efter alla hugenottkrigen och ombesörjde i detta sam
manhang att lokalförvaltningen i landet kom under starkare statlig 
kontroll. Under Richelieu genomfördes ett system med kungliga 
kontrollanter och agenter på olika nivåer i landets olika delar, inten
denterna. Dessa blev mäktigare än de högadliga provinscheferna. 

"Stående" härar utvecklades överallt 

I slutet av medeltiden blev det alltmer omodernt att föra krig med 
riddarhärar och stormannaföljen. Fotfolket, infanteriet, kom att spela 
allt större roll. De utrustades med pikar och bågar (en typ kallades i 
Sverige för armborst). Så småningom kom eldhandvapnen och kano
nerna, men de fick avgörande betydelse först under 1600-talet. Kaval
leriet fanns dock fortfarande kvar som ett viktigt anfallsvapen. 

De militära resurserna samlades i regenternas händer. Härarna 
ökade i storlek i hela Europa. I början av 1500-talet omfattade den 
starka statens i Sverige armé kanske 10000 man. Ludvig XIV hade 
emellertid en mycket större armé till sitt förfogande, 300000-400000 
man. Mer och mer användes legotrupper, dvs yrkessoldater. De kunde 
vara utländska som schweizare, tyskar och skottar, eller inhemska, 
och alla anskaffades med stora värvningar, särskilt i krig. Det egna 
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landets adelsmän fungerade som officerare; ofta rekryterade de också 
soldaterna och betalade deras värvningspengar, löner etc, tills de fick 
betalt av staten. De stora och kostsamma krigsflottorna växte också i 
militär betydelse under 1600-talet. 

Även Sverige hade stora härar under 1600-talet. Många trupper var 
värvade under århundradets första hälft. Adeln gjorde stora insatser 
som officerare och som värvare och fick ofta betalt i form av donatio
ner, köpe- eller pantegods. Unikt för Sverige var att inhemska officera
re och soldater i stor utsträckning avlönades med hemmansräntor (vad 
som i forskningen kallats den tidens "svenska modell"). 

Under det karolinska enväldet utvecklades det militära avlönings
systemet och blev under namn av indelningsverket bestående i två
hundra år. Officerarna fick boställen och avlönades med hemmans
räntor. Kavallerisoldaterna avlönades av rusthållarna, som också satte 
upp torp för dem att bo på i utbyte mot att kronan gav rusthållarna fri
het från de viktigaste jordskatterna, grundskatterna. Bönderna fick för
sörja infanterisoldaterna genom att sätta upp torp med vidhängande 
jordstycke för dem. 

Statsfinansiell politik: "skattestaten" 

För staterna i Europa blev det dryga utgiftsbördor p g a de omfattande 
krigen, de stora härarna och den välutvecklade statsförvaltningen. För 
att klara av detta kom statsmakten i de flesta länder att utveckla ett 
komplicerat skattesystem. Grunden för detta utgjordes av stående 
skatter på bondebefolkningen. Beskattningen blev regressiv, vilket 
innebar att de förmögnaste skikten i samhället tack vare sina privile
gier slapp lindrigast undan. 

En stark stat fordrade fasta och tillförlitliga inkomster, t ex domän
inkomster, och direkta skatter. Utgifterna tenderade emellertid att 
överstiga inkomsterna och flera stater råkade i ekonomiska svårig
heter. I Frankrike fick man ta till metoden att sälja rätten till högre 
tjänster, vilket gav stora statsinkomster. Ett problem som fanns i olika 
utsträckning i olika länder var hur man skulle omsätta sina natura
inkomster i de pengar, som var nödvändiga för att köpa de varor sta
ten behövde. I Frankrike löstes problemet - förutom genom ämbets-
försäljningarna - ända fram till franska revolutionen genom att skatter
na arrenderades ut. I Sverige försökte kronan omsätta sina natura-
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inkomster i pengar genom att sälja eller förpanta hemman till sina ford
ringsägare eller genom att ge dem andra förmåner. 

Det svenska indelningsverket byggde på att storgodsen inte var så 
utbredda och starka som i andra länder. I Frankrike skulle det ha varit 
omöjligt att införa ett indelningsverk, byggt på bondehemmanen. 
Därtill var godsägarnas grepp över bönderna för starkt; dessutom var 
beskattningen kollektiv och låg på byar och andra enheter. Den första 
reguljära nationella skatten i Frankrike, la taille, kom till för att finan
siera de första stående nationella trupperna. 

I Sverige gav skattesystemet adeln ett juridiskt, ekonomiskt och 
moraliskt stöd för att exploatera bönderna. Eftersom adelns bönder 
genom adelsprivilegierna till stora delar var fria från skatt till kronan, 
krävde och kunde adeln ta upp motsvarande avgifter från sina bönder. 
Mer än vad kronan tog upp kunde adeln som regel inte ta, eftersom 
bönderna i så fall skulle ge sig iväg till den jord som låg under kronan. 

Ny ekonomisk politik 

Med den starka staten uppkom en riksomfattande ekonomisk politik, 
en riksplanering som tidigare inte funnits. Alla hinder för en effektiv 
handel inom landet skulle bort, och en gemensam marknad skulle 
skapas inom riket. Det dominerande ekonomiska synsättet, som bru
kar kallas merkantilistiskt, var i stor utsträckning inriktat på att till
godose statsmaktens intressen. Sådana varor skulle produceras som 
var nödvändiga för staten, t ex vapen och kläder för krigsmakten, eller 
som kunde användas till att ge staten pengar, exempelvis genom pro
duktionsskatter eller genom att de exporterades och inbringade staten 
tullinkomster. Utrikeshandeln skulle inriktas så att man importerade 
råvaror och exporterade förädlade varor; på det sättet skulle staten bli 
rik. Andra stater skulle helst trängas tillbaka ekonomiskt eller erövras. 

Stat och undersåtar ansågs ha gemensamma intressen. Statens styrka 
berodde på folkets välstånd — och statens uppgift var att befordra 
folkets välstånd. Hela samhällets verksamhet skulle integreras och alla 
undersåtar skulle organiseras i ett nära samarbete. Dessa tankar beto
nades särskilt inom det tankesystem som brukar kallas kameralism 
och som utvecklades i Sverige under enväldet. Den svenske merkanti-
listen Johan Claesson Risingh förklarade således att folket skall hållas 
"i myckenhet och välstånd [...] vilket ju är en regents makt, mod och 
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hjärta". Han säger också att det är "Potentaters ära att deras undersåta-
re månge och välhavande äre". Det uttalandet vittnar om att det fanns 
kameralistiska inslag i Risinghs tänkande. 

Den sociala disciplineringen 

För att den centraliserade statsformen skulle fungera fordrades att 
undersåtarna kunde både fysiskt och psykiskt mobiliseras för och trä
nas in i sina uppgifter. Denna verksamhet, som statsmaktens företrä
dare bedrivit med större eller mindre iver sedan i varje fall 1500-talet, 
brukar man kalla social disciplinering. 

Viktigt var i första hand, då som nu, att få undersåtarna att inte bara 
acceptera utan att bejaka och understödja staten och statsformen. 
Detta skulle ske genom att den starka staten gavs en ideologisk legiti
mation. Ett viktigt medel för detta, kanske det viktigaste, var kyrkan. I 
Sverige, som var protestantiskt, hade statsmakten-kungen genom re
formationen blivit herre över kyrkan. Vissa religiösa motsättningar 
förekom även i Sverige under 1500- och 1600-talen. Mest enhetligt 
förenad blev den religiösa och den statliga propagandan under Karl 
XI. 

Också i det katolska Frankrike stödde kyrkan kungamakten och gav 
vad man kallat "ritualiserad information" till statsmaktens stöd och 
kungens ära. Kungen var helig, han kunde utföra mirakler och hade 
sin makt ifrån Gud. Både i Sverige och Frankrike hjälpte prästerna till 
med kontrollen av befolkningen. I Sverige kunde statsmakten i kraft 
av sin makt över kyrkan tvinga prästerna längre in i rollen som statens 
tjänstemän. 

De omfattande krig som Sverige förde legitimerades på flera sätt. Ett 
var de religiösa skälen: ofta fördes de ju mot katoliker, ryskortodoxa 
och andra som kunde betraktas som hedningar. De svenska kungarna 
från Karl IX till Karl XII betraktade sig som protestantismens stora för
svarare. Strategiska argument användes också för att motivera krigen. 
Det hävdades av statsmakten att anfall var det bästa försvaret mot Sve
riges illvilliga grannar. Regenterna kunde även hävda gentemot bl a 
det polska vasahuset att de försvarade sitt rättmätiga troninnehav. Man 
legitimerade dessutom kriget, som så ofta annars i historien, med på
ståendet att man kämpade för en säker och bestående fred. 
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Adeln disciplinerades från början i sin roll som krigare och som de 
tappra göternas arvtagare. Sverige propagerades vara det äldsta kunga
riket på jorden. Vetenskapsmännen hjälpte till att legitimera den sven
ska staten, en verksamhet vars främsta produkt under 1600-talet blev 
Olof Rudbecks stora verk Atlantis. Mot slutet av 1600-talet betonades i 
olika ideologiska sammanhang mera fredliga, borgerliga dygder, som 
arbetsamhet, flit och måttfullhet. 

I det medeltida samhället fanns flera horisontella system av olika 
omfattning, som förenade människor i samma ställning, såsom stån
den, byalagen, socknarna och skråna. Den starka staten sökte mer och 
mer skapa ett vertikalt system, där alla var först och främst undersåtar. 
Adeln fråntogs också under utvecklingen mot enväldet alltmer den 
"medlarroll" som den intagit eller strävat efter att inta mellan kung och 
folk såväl i Sverige som i Frankrike. 

Med enväldet kom en våldsam glorifiering av monarken. Den märks 
i högsta grad i Frankrike, med Ludvig XIV prisad som Kung Sol etc. Så 
utvecklades även bilden av regenten i Sverige, delvis som en motpol 
till Frankrikes mäktige monark. Karl XI:s förtrogne, generalguvernören 
Nils Bielke skrev vid ett tillfälle till kungen att denne om han följde 
Bielkes rekommendationer skulle bli mäktigare "i sin fula och ynkeli-
ga kammare med sina skinnbyxor" än Ludvig XTV "i sitt stora palais i 
all sin broderi". Under enväldet var det på detta sätt tämligen vanligt 
att det svenska enkelhetsidealet spelades ut mot prålet i Frankrike. 

Rättsväsendet har ofta stor betydelse för den sociala disciplinering
en. Under 1500- och 1600-talen spelade den återaktualiserade romers
ka rätten en viktig roll i Europa. I samband med dess ökade betydelse 
böljade principen om den privata äganderätten slå ut feodala rättig
hetsidéer. Vidare infördes alltmer rationella bevisregler och det 
skedde en professionalisering av rättskipningen. För staten var den ro
merska rätten viktig, eftersom den betonade statens överhöghet. Det 
blev den starka statens ambition att införa enhetliga lagar, vilket romar-
rätten också pläderade för i kontrast mot den feodala rättsskipningen. 
Inom rättsväsendet bröts dock olika tendenser mot varandra. I alla 
västeuropeiska länder pågick under 1600-talet en kamp mellan ro
mersk rätt och den inhemska rätten. I Sverige kom, efter en period av 
starkt romerskrättsligt inflytande, enväldet att i viss mån befordra vad 
man uppfattade som svensk rätt. 

• 
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I slutet av 1600-talet fanns alltså i de flesta västeuropeiska stater en 
stark centralmakt, som bestod av kungen och riksledningen i övrigt i 
spetsen för en välutvecklad statsapparat. England genomgick en an
norlunda utveckling. Där hade statsmakten tidigare än i både Sverige 
och Frankrike grepp om hela riket. Det var en av orsakerna till att 
kapitalismen slog igenom snabbare i England. Stuartarna försökte öka 
sin makt och införa envälde men misslyckades, och i stället kom den 
stora engelska revolutionen 1640-1688. Den ställde staten under par
lamentets ledning och avfeodaliserade statsmakten, vilket skedde 
unikt tidigt i England jämfört med övriga Europa. 

Att den starka staten utformades på ett så likartat sätt i stora delar av 
Europa kan givetvis inte bero på tillfälligheter. Utvecklingen kan inte 
heller förklaras av enbart yttre påverkan; därtill är likheterna för stora. 
Förändringarna måste bero på att det fanns starka behov och drivande 
krafter bakom utvecklingen. Frågan blir vilka det kan vara. 

Vilka orsaker fanns det till den starka statens 
utveckling i 1500- och 1600-talens europeiska 
samhälle? 

Klassmotsättningar 

Motsättningarna mellan och inom klasser spelade en stor roll. Deras 
betydelse måste ses i samband med den stora ekonomiska och sociala 
kris som drabbade Europa under 1300- och 1400-talen. Godsägarnas 
inkomster av böndernas avgifter och prestationer sjönk, medan bonde
klassen (i Västeuropa) stärktes. När godsägarna försökte hindra bönder
nas framsteg bröt stora bondeuppror ut. Det skedde i ett läge då bön
dernas militära kapacitet i förhållande till godsägarnas riddarföljen var 
större än tidigare. Genom att godsägarna föll tillbaka på kungamakten 
och hjälpte till att stärka denna krossades i allmänhet bondeupproren. 

Under senmedeltidens kris ökade också striderna inom stormanna-
klassen, eftersom många stormän försökte höja sina inkomster genom 
att på andra godsägares bekostnad utvidga sina jordar. Unionsstrider
na i Norden är ett exempel på detta. Statsmakten tjänade på den för
svagning av stormannaklassen som dessa strider resulterade i. I Sveri-

41 



ge skedde kraftsamlingen i centrum först genom Sturarna, som i sin 
tur banade väg för Gustav Vasas starka kungamakt. 

Genom statens förstärkning skapades möjligheter för adeln att för
sörja sig genom statliga ämbeten. Det var naturligtvis en fördel för 
adeln att i en tid av sviktande inkomster erhålla fler inkomstkällor vid 
sidan av bonderäntan. 

Borgarståndet stödde förstärkningen av kungamakten. Handlande 
samt brukspatroner och andra större företagare önskade en enhetlig 
marknad i riket och stöd från statsmakten för att kunna utveckla pro
duktionen inom brukssfären och andra grenar av näringslivet. Stats
makten var ofta den största kund man hade att tillgå! 

De ständiga krigen 

De krig som fördes krävde större resurser än vad enskilda stormän i 
regel kunde skaffa fram. Riddarhären blev som tidigare sagts föråld
rad. Vad som ägde rum har med skäl kallats för en "militär revolution". 
Staten kunde antingen skriva ut soldater eller skaffa fram pengar för 
att bekosta värvning i stor skala för sina arméer. Vidare kunde snart 
bara staten skaffa fram de varor som i stor mängd behövdes till 
arméerna och flottorna - livsmedel, vapen, kläder, skor etc - antingen 
genom att befordra landets egen produktion eller genom att bekosta 
inköpen av dem. Att staten blev en "skattestat" berodde i stor utsträck
ning på detta behov att försörja krigsmakten. 

Nya tankevärldar 

Ideologiska förändringar har haft betydelse. Reformationen, som med
förde protestantismens seger i Nordeuropa, men också dess motrörel-
se inom katolicismen, motreformationen, behövde statens effektiva 
stöd i kampen om själarna. I samband med den senmedeltida krisen 
hade kyrkans ställning försvagats, men nu kunde den åter stärka sin 
ställning tack vare sitt samarbete med staten. Staten hjälpte också kyr
kan i dess kamp mot folkkulturen, vilket trolldomsprocesserna under 
1500- och 1600-talen överallt i Europa är ett exempel på. 

Staten blev genom allt detta mer synlig än tidigare och uppfattades 
av många som garant för försvar, lag och ordning. Menige man, både i 
Frankrike och Sverige, såg upp till kungen som skydd mot adels-
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männens godtycke. Detta trots att det för oss är uppenbart att kunga
makten för det mesta drev en politik i adelns eller de övre skiktens 
intresse. Statens legitimitet ökade, eftersom den legitimitet som tidiga
re bundits enbart vid kungen som överstepräst och krigsherre nu åt
minstone delvis överfördes till riket och dess myndigheter. Legitimite
ten förankrades också i bredare skikt av folket genom kyrkans propa
ganda. 

Den starka staten i ett längre perspektiv 

Det finns olika sätt att betrakta den starka statens funktion och bety
delse i ett övergripande historiskt perspektiv. När den under 1800-talet 
kallades nationalstat berodde det på att nationalismen slagit igenom i 
samhällets dominerande skikt. Då ville man se kungar som Gustav 
Vasa i Sverige och Ludvig XI i Frankrike som föregångare i en natio
nell rörelse. De ansågs ha spelat stor roll för att väcka ett national-
medvetande hos folken i respektive länder, vilket var en helt felaktig 
bedömning. 

Andra termer för den starka staten, såsom skattestaten och den tidig
moderna staten, verkar ursprungligen ha sprungit fram ur en historie
syn som sett historien som en kontinuerlig utveckling mot dagens 
samhälle och som betonat modernisering och civilisering som huvud
drag i, om inte världshistorien, så åtminstone Europas utveckling. 

Den historiematerialistiska teorin förklarar statsmaktens utveckling 
utifrån förändringarna av produktions- och klassförhållandena. På 
senare tid har en författare som heter Perry Anderson spelat stor roll i 
diskussionen om den starka staten, som han f ö kallar den absoluta 
staten. Jag har i min föreläsning här rätt mycket anslutit till hans sätt att 
förklara utvecklingen. 

Perry Anderson ser den absoluta staten som den politiska form som 
krävdes för att det skulle kunna ske en övergång till kapitalism. Det 
samhälle som bar upp den absoluta staten var en kombination av ett 
feodalt och ett kapitalistiskt produktionssätt, där det feodala dock 
starkt dominerade. För att kunna fortsätta den feodala exploateringen 
av bönderna tvingades godsägarna att stödja den starka statsmaktens 
uppkomst. Men också borgerskapet stödde staten eftersom den skyd
dade handel, hantverk och manufakturer. Den starka statens ekono
miska doktriner passade både adel och borgare. Handel och produk-
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tion var ännu feodalt bundna, men kapitalistiska relationer kunde 
växa fram i skydd av den starka staten. På det sättet spelade denna en 
viktig roll för kapitalismens uppkomst och senare genombrott i Europa. 
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III. 
Seminariegruppernas 
arbeten 
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Eleverna hade innan de anlände till forskarskolan valt att inrikta sig på 
ett temaområde. I det följande följer först varje seminarieledares redo
görelse för den bakomliggande tanken och erfarenheten av arbetet 
inom respektive område. I anslutning till dessa redogörelser har också 
elevernas skriftliga redovisning av sina arbeten publicerats. Elev
arbetena har tryckts i sin ursprungliga form och har inte redigerats i 
efterhand annat än att direkta språkfel rättats till på de få ställen där de 
förekom. I några fall har också mellanrubriker satts i texten för att öka 
överskådligheten. Tilläggas bör att elevernas arbeten är skrivna under 
stor tidspress och bör nog därför, i enlighet med deras egna önskemål, 
ses som arbetspapper snarare än som färdiga produkter. 
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Temat Makten över våra tankar— en 
arbetsrapport 

Peter Ericsson 

Först bara en kort förklaring till temats rubrik. Den minst sagt svepan
de formuleringen är vald med avsikt att väcka intresse för temat hos 
eleverna. Rubriken får inte tolkas som att vi har sysslat med frågor av 
psykologisk natur. I stället skulle man kunna säga att vi har börjat 
arbeta med en blandning av traditionell ideologianalys och primitiv 
mentalitetshistoria. 

Utgångspunkter 

Den teoretiska utgångspunkten för temats uppläggning har varit att 
det i utvecklade samhällen finns ideologiska konflikter. Med detta 
menas att det finns olika uppfattningar om vad som är rätt och rättvist, 
om hur ett samhälles sociala organisation ska se ut osv. Det är alltså 
på så vis, att även om ett system av sådana uppfattningar helt domine
rar ett visst samhälle, så finns det alltid alternativa uppfattningar och 
alternativa ideologier eller ideologiska system. 

Temagruppen har varit uppdelad i tre smågrupper med fyra elever i 
varje. Dessa smågrupper har sedan arbetat med olika aspekter av 
temats problematik. Smågruppernas ämnen har valts utifrån vem som 
har producerat och spridit ideologierna. Den största uppmärksam
heten har därvid ägnats de officiella, dominerande ideologierna. Detta 
dels därför att motbilder och alternativa ideologier ofta är svar på eller 
omtolkningar av de officiella ideologierna, och dels (och kanske vikti
gast) därför att det är lättare att finna dessa ideologiska utsagor i käl
lorna, och sedan arbeta med dem. 

Indelningen i arbetsgrupper 

Den första av smågrupperna har studerat staten och dess ideologi
spridning. Den andra har på motsvarande sätt studerat kyrkan. Dessa 
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två storheter har naturligtvis varit intimt förknippade med varandra 
under större delen av Sveriges historia. Men förhållandet mellan dem 
har inte varit av samma art under den mycket långa tidsperiod som vi 
under arbetet i smågrupperna har gjort nedslag i. Tanken med att ha 
en grupp som studerar staten och en annan som studerar kyrkan var 
att belysa just detta förhållande. Den tredje av smågrupperna slutligen, 
har försökt sig på konststycket att studera motbilder och alternativa 
ideologier. 

När det gäller motbilderna har vi koncentrerat oss på folkliga så
dana. Detta innebär att jag har valt att inte gå in på den långdragna 
och komplicerade ideologiska process som hängde samman med att 
borgerliga grupper övertog den ekonomiska och politiska ledningen 
av det svenska samhället från den tidigare aristokratiska eliten. Vi har 
alltså behandlat ideologiska förhållanden först i det feodala samhället 
och sedan i det färdiga kapitalistiska samhället. Perioden däremellan 
har vi däremot inte gått in på. Detta därför att vi har undersökt för
hållanden som är komplicerade i sig, och att ge sig in på att undersöka 
de än mer komplicerade förändringarna av dessa förhållanden, tyckte 
jag var att gapa över för mycket. 

Att fråga källmaterialet 

Ett av huvudsyftena med det praktiska arbetet i smågrupperna har 
varit att visa att den historiska forskningsprocessen styrs av de fråge
ställningar forskaren har. Därför har jag under arbetets gång ständigt 
poängterat vikten av att ställa frågor till materialet, att man som forska
re (här alltså som elev på forskarskolan) gör klart för sig exakt vad det 
är man vill ha ut av materialet, och, när man har det klart för sig, om 
man kan få ut just detta. Om så inte är fallet får man försöka formulera 
om sin fråga. Det har ur vetenskaplig synpunkt varit en nackdel att 
smågrupperna inte kunnat arbeta med samma frågeställning till alla 
sina olika dokument, detta beroende på att dessa är tagna från en så 
lång tidsperiod. Möjligen kan man tänka sig att den nackdelen har 
uppvägts av den pedagogiska fördelen som ligger i den träning ele
verna har fått i att formulera frågor. 

Det här resonemanget om frågors avgörande betydelse för den 
historiska forskningen får som sin logiska följd att det aldrig finns 
något källmaterial "i sig". Källor existerar följaktligen enbart i relation 
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till en frågeställning. Detta innebär också att det har gått utmärkt att 
använda samma dokument samtidigt i flera av smågrupperna. 

För att visa på allt detta var min ambition att använda källmaterial av 
annan typ än det traditionellt skriftliga. Denna ambition har bara del
vis kunnat fullföljas. Arbete med dessa källor fordrar en hel del kun
skaper som gymnasieelever sällan har. Det gäller till exempel olika 
typer av symboler i bilder, fabler eller biblisk historia. Sådana kunska
per tar det lite tid att skaffa sig, men den tiden har vi inte haft. Jag fick 
i det här sammanhanget nöja mig med att ta med en medeltida vägg
målning i Uppsala domkyrka, en novell av Strindberg samt en film 
från 1934. 

Det måste kanske påpekas att vi enbart har arbetat med historiska 
dokument. Vi har alltså inte använt oss av tidigare historisk forskning 
eller litteratur. Detta främst därför att det inte har funnits tid för elever
na att sitta och läsa läroböcker eller avhandlingar. Vi har gjort den 
bedömningen att det har varit viktigare med det intellektuella arbetet 
att analysera en text eller en bild, än att läsa om den. När eleverna inte 
har haft tillräckliga kunskaper om det samhälle som har gett upphov 
till ett visst dokument för att riktigt kunna förstå dokumentet ifråga, 
har jag som seminarieledare fått gå in och muntligt ge den informatio
nen. På vissa ställen syns det i smågruppernas uppsatser att det är 
mina ord som går igen. Jag vill dock påpeka att det i sådana fall har 
varit frågan om att eleverna tagit anteckningar som de sedan använt; 
inte att jag har dikterat. 

Gruppernas arbete och resultat 

Det dagliga arbetet i temagruppen har gått till på följande vis: efter 
lunchen har vi samlats för att diskutera förmiddagens föreläsning. Min 
strävan som seminarieledare har då varit att så mycket som möjligt 
knyta an föreläsningen till vårt tema. Efter den första föreläsningen om 
vetenskapsteori talade vi om ideologiteori och om olika definitioner 
av ideologi. Bland annat berörde vi skillnaden mellan ideologi och 
mentalitet. Viktigt var i det här sammanhanget att framhålla att man 
måste definiera de nyckelbegrepp som man arbetar med, och att de 
definitioner man väljer får stora konsekvenser för forskningsarbetet. 

Efter de föreläsningar som har behandlat olika perioder i Sveriges 
historia har diskussionerna rört såväl förutsättningarna för spridande 
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av ideologi, som de sätt på vilket ideologin faktiskt spreds. Med förut
sättningar menar jag de olika sociala klasserna och grupperna och 
deras inbördes relationer. Därav följer också att vi kortfattat har 
behandlat de samhälleliga maktrelationerna. Allt detta naturligtvis med 
utgångspunkt från den aktuella föreläsningen. Vad gäller de tematiskt 
upplagda föreläsningarna har det varit samma sak. Vi har försökt att 
sätta vårt huvudtema, och om möjligt också smågruppernas ämnen, i 
relation till föreläsningen ifråga. 

Under dessa diskussioner har det varit till stor nytta att föreläsarna 
kommit till oss för att svara på frågor och utveckla för oss särskilt 
intressanta delar av föreläsningen. Ett praktiskt problem har varit att 
föreläsarna inte alltid kunnat komma till just vår temagrupp först. Man 
får då som seminarieledare försöka ta upp de viktigaste sakerna i före
läsningen, starta en diskussion eller beröra några allmänna problem 
kring historieforskningen. Men det tenderar ändå att bli lite av att man 
håller ställningarna till dess att föreläsaren kommer, samtidigt som 
eleverna är ivriga att börja med arbetet i smågrupperna. 

Jag ska nu bara kortfattat kommentera de tre uppsatserna som ele
verna har skrivit i smågrupperna. Man kan notera att ingen av grup
perna i sina framställningar använt hänvisningsnoter. Det är jag som 
skall lastas för detta, eftersom jag inte tyckte att det var så viktigt att 
avsätta dyrbar tid till det. I samtliga fall har grupperna ändå angett sina 
källor. 

Staten som ideologiproducent 

Uppsatsgruppen som behandlar statens roll som ideologiproducent 
och ideologispridare har arbetat med följande källmaterial: Eriks
legenden, översättning från latinet av Hans Aili, publicerad i H Aili, O 
Ferm och H Gustavson (red), Röster från svensk medeltid, Stockholm 
1990. Legenden skrevs troligen ned först mot 1200-talets slut och den 
äldsta fullständiga texten stammar från 1344, enligt Ferms kommentar. 
Översättningen ifråga har inte vållat eleverna några som helst svårig
heter vid själva läsningen, och de har kunnat hämta viss information 
om samhället direkt från Olle Ferms kommentar på sidorna innan. 
Denna skriftliga framställning av legenden har kompletterats med 
väggmålningarna av S:t Eriks liv och gärning i Sebastianskoret i Upp
sala Domkyrka. Dessa väggmålningar är ursprungligen från mitten av 
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1400-talet och de har restaurerats ganska brutalt under årens lopp, 
men detta torde inte ha påverkat själva motivvalet, vilket är det vikti

gaste i detta sammanhang. 
Nästa nedslag i den statliga ideologispridningens historia gör grup

pen i en predikan av hovpredikanten Johannes Rudbeckius inför 
hovet och kungen år 1614. Materialet ifråga var en fotostatkopia tagen 
direkt från en postilla, förmodligen utgiven 1679- Språket och stav
ningen är följaktligen ålderdomliga och den är tryckt i tysk frakturstil 
med mycket små typer. Predikan ifråga sträcker sig över femton tätt
skrivna sidor. Det här materialet var alltså tämligen svårläst och ele
verna hade problem att stava sig igenom det. Efter någon timmes 
arbete gick det dock lättare för dem. Ändå är det tveksamt om man 
ska lämna ut material av den här svårighetsgraden. Det kräver mycket 
tid och dito hjälp av läraren. Fördelen är naturligtvis att det visar hur 
en obearbetad källa kan se ut och att eleverna tycker sig få en känsla 
av närhet till det förgångna. Vid arbetet med det här materialet kom 
jag i slutskedet att ge gruppen ganska mycket assistans. Jag strök för 
de viktigaste partierna och gav exempel på hur man kunde formulera 
frågor. 

Nästa källmaterial som statengruppen har tittat på är Läsebok för 
folkskolan från 1893. För att skaffa sig en överblick av vilka texter 
skolbarnen i slutet av 1800-talet ålades att läsa, har gruppen i första 
hand studerat innehållsförteckningen och kompletterat med några 
nedslag i texterna. 

Slutligen har gruppen också skrivit om filmen Karl Fredrik regerar 
från 1934. Filmen ifråga är en tydlig förespråkare för samförstånd 
mellan politiska partier och sociala klasser, och betonar det gemen
samma i att vara svenskar. Gruppen hade inga som helst problem 
med att uppfatta symboler och budskap i filmen, och har skrivit en 
alldeles utmärkt, självständig kommentar till den. 

Statengruppens uppsats innehåller också de centrala moment som 
bör finnas i en uppsats. De har skrivit en inledning med en ansats till 
teori, och kommentar till källornas olika karaktär. Vidare finns det där 
en så tydlig definition av begreppet ideologi som man kan begära. 
Sedan behandlar de källorna i kronologisk ordning och utsäger klart 
vad det är för en sorts stat de olika källorna är relaterade till. Ibland är 
frågorna som ställs till materialet invävda i texten, ibland är de klart 
utsagda. Avsaknaden av stringens och enhet är väl i första hand 
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betingade av tidsbrist och att jag har prackat på dem lite för många 
eller för svåra källor. När det gäller innehållet i Läsebok för folkskolan 

har gruppen gjort en självständig kategoriindelning, utan att vara 
uppmanade till det. Kategorierna är väl inte direkt valda efter ett nog
grant övervägande, men själva greppet är riktigt. Slutligen har grup
pen skrivit en avslutning där den sammanfattar sina resultat i mer ge
nerella termer. 

Kyrkan och ideologin 

Grupp nummer två har alltså sysslat med kyrkan som ideologisprida-
re. Det första dokument som de granskade var ärkebiskop Nils Kettils-
son redogörelse för och dom i fallet Botolf kättare från 1311. Över
sättningen från latinet är gjord av Claes Gejrot, och även den här tex
ten är hämtad från Röster ur svensk medeltid. Liksom i den förra grup
pen har eleverna inte haft några som helst problem med texter av den 
här typen. 

Nästa text var av en något svårare typ och framför allt längre. Det är 
frågan om Olaus Petris predikan vid Gustav Vasas kröning år 1528. 
Texten är hämtad från Olaus Petris Samlade skrifter /, (Uppsala 1914), 
och ståtar med titeln: "En Christelighen formaning til Sweriges jnbyg-
giare vthropat j Vpsala offuer högmectige förstes konung Götzstaffz 
cröning 1528". Som synes är språk och stavning inte moderniserade 
och predikan är femton sidor lång. Trots det har gruppen inte haft 
några större svårigheter med texten, annat än att det kan vara svårt att 
greppa en så lång text i sin helhet i relation till frågeställningarna. Det 
tog alltså ganska lång tid för gruppen att arbeta sig igenom texten och 
ta ut de relevanta partierna. 

Det tredje dokumentet var Hustavlan, fotostatkopierad direkt ur 
1695 års psalmbok. Även den här texten är tryckt med tysk frakturstil, 
men eftersom dokumentet inte är längre än ett par sidor så kunde ele
verna enkelt tillgodogöra sig innehållet. 

Efter att den här gruppen hade arbetat tillsammans med texterna 
under de första dagarna, valde jag att inte dela ut mer material till 
dem. Detta visade sig vara ett riktigt val. Gruppen kunde nu ägna de 
tre dokumenten mer ingående uppmärksamhet, och de var inte lika 
pressade tidsmässigt som de andra två grupperna. Nackdelen med 
detta är naturligtvis att de aldrig fick tillfälle att studera något om kyr-
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kans förändrade roll efter industrialismen och urbaniseringen på 1800-
talet. Men å andra sidan finns det en större enhet i den här gruppens 
källmaterial. 

Även den här gruppen har en kort inledning, där den presenterar 
sin övergripande frågeställning och redogör för vad gruppen menar 
när den talar om staten. Gruppen arbetar konsekvent med tydliga frå
gor till materialet, spörsmål vilka de sedan ger klara svar på. 

De har inte bara undersökt normerna för förhållandet mellan kyrka 
och stat, mellan överhet och undersåtar, utan har också genom Hus
tavlan kommit in på den grundläggande skillnaden i mäns och kvin
nors roller och beteenden. Eftersom det fanns kunskap om Bibeln i 
gruppen har man också kunnat gå in och kontrollera bibelcitat, och 
man har gjort enklare bedömningar av vilket urval som gjorts i doku
menten och vad som utelämnats. Slutligen har gruppen skrivit en kort 
avslutning som i lite mer allmänna termer sammanfattar de resultat 
den har kommit fram till. 

Ideologiska motbilder 

Den tredje och sista gruppen inom temat har sysslat med ideologiska 
motbilder. De har tydligt angivit sina källor på första sidan av sin upp
sats. Även den här gruppen har studerat dokumentet om Botolf kätta
re, men naturligtvis utifrån sin egen frågeställning. 

De följande två källorna, förhören med Ingemar i ön och Olaus 
Magni lilla avsnitt ur Historia om de nordiska folken, som kallas "Om 
huruledes sådana goda samkväm av rikets inbyggare understundom 
blir störda" är tagna ur E Silvén-Garnet och I Söderlind (red), Ett an
nat Sverige. Tanken bakom att sätta de här två källorna bredvid var

andra var att förhören med Ingemar skulle ge exempel på folkliga 
motbilder, medan Olaus Magni lilla avsnitt skulle ge ett exempel på 
hur sådana motbilder kunde spridas i det vardagliga livet. I det här 
sammanhanget tror jag inte att det spelar någon större roll att Ingemar 
förhördes omkring hundra år efter att Olaus Magnus skrev. 

Nästa par av källor är Socialdemokraternas partiprogram från år 
1889 och August Strindbergs novell Svenska folket. Dessa två källor är 
valda för att kontrastera mot varandra. Samtidigt som de uttrycker 
olika sätt att artikulera ett motstånd är de ett resultat av samma eko
nomiska och sociala processer. Det ena är naturligtvis ett uttryck för 
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ett kollektivt organiserat motstånd mot industrikapitalismen, det andra 
är en litterär drift med den nationalistiska yran som omgav det sena 
1800-talets materiella framsteg. Slutligen har också denna grupp an
vänt filmen Karl Fredrik regerar som källa. 
Också motbildsgruppen har skrivit en inledning där den definierar be
greppen motbild och ideologi. Jag vill här särskilt påpeka att gruppen 
självständigt har formulerat inledningen utan inblandning från min 
eller någon annan seminarieledares sida. Detta är för övrigt något som 
genomgående gäller när den här gruppen skriver, vilket är viktigt att 
påpeka eftersom resonemangen ofta rör sig på en anmärkningsvärt 
hög abstraktionsnivå. 
Den här gruppen har också den arbetat med tydliga frågor till sitt 
material. I den färdiga texten i uppsatsen är dessa frågor emellertid 
inte utskrivna, men det beror på att de valt en mer berättande stil i 
redovisningen av sitt arbete. Detta är också något som kommer fram 
när man skissar den allmänna samhällsutvecklingen mellan de olika 
nedslagen i källorna. I avslutningen behandlar man sedan på ett all
mänt plan begreppet motbild och dess förhållande till makten i ett 
samhälle. 

Slutord 

På grund av bristen på tid har man inom alla grupperna delat upp 
arbetet mellan sig. Jag tycker emellertid att de i stort sett har lyckats 
arbeta samman de olika delarna, så att alla tre uppsatserna utgör 
enheter. 
Den sista dagens förmiddag ägnade vi i temagruppen åt att diskutera 
de tre uppsatserna. Ambitionen var att göra detta i former som så 
mycket som möjligt skulle påminna om seminarier på universitetsnivå. 
Vi berörde både uppsatsernas förtjänster och svagheter. Detta sista 
seminarium ser jag som en viktig del i hela arbetet, särskilt som ele
verna, trots en viss trötthet, aktivt deltog och kom med konstruktiv 
kritik av varandras uppsatser. 
Allra sist vill jag bara säga några ord om hur det var att arbeta tillsam
mans med den här gruppen av gymnasieelever. Jag har tidigare 
arbetat en del med vuxenundervisning i olika ämnen, framför allt 
inom studieförbunden. Jag har dock aldrig träffat på en grupp män
niskor som gått in för sina studier med ett större intresse och engage
mang. Att vara seminarieledare under sådana omständigheter är 
oerhört givande och stimulerande. 
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Statens inflytande över människorna 

Sverker Henriksson, Maria Häggmark, Marie Nordström, Karin Widejjåll. 

Vi har studerat hur statens ideologier tagit sig uttryck på olika sätt 
under olika tidsperioder genom historien, dvs på vilket sätt staten för
sökt få ut sitt budskap. I sådana här resonemang brukar man använda 
denna förenklade skiss över kommunikationsprocessen: 

sändare —> meddelande —» mottagare 

Genom att studera olika meddelanden (källmaterial) har vi kunnat 
dra vissa slutsatser om sändarens, i det här fallet statens, intentioner. 
De källmaterial som vi använt oss av är av mycket skiftande karaktär 
såsom kyrkomålningar, en predikan, läsebok och långfilm. Dessa på
verkar på olika sätt. Man kan kanske t ex tänka sig att icke skriftliga 
framställningar talar mer till känslan och skriftliga mer till intellektet. 
Dock bör man ha i åtanke att en predikan i första hand skall höras. 

Vi har i det här arbetet definierat begreppet ideologi på följande vis: 
Ett system av tankar och vårderingar som uppmanar till någon typ 
av handling. Ideologier brukar även ofta vara till för att legitimera det 
rådande samhällssystemet. Vi har dock bortsett från de omedvetna 
föreställningar som brukar hänföras till mentaliteter. 

Erikslegenden 

För att påvisa statens påverkan under medeltiden har vi studerat den 
företeelse som kallas Erikslegenden. I det här fallet har vi tänkt oss att 
staten i princip är detsamma som kungen och hans ämbetsmän. Vem 
Erik Jedvardsson egentligen var är till stora delar okänt. Det enda man 
säkert vet är att det var en svensk kung som regerade några år i slutet 
av 1150-talet för att sedan bli dödad i kamp mot politiska motståndare 
(danskar). Efter sin död blev Erik ganska snart helgonförklarad och 
senare blev han även Uppsala domkyrkas främsta helgon och riks
helgon. 
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Den första källa vi använt är ett nedtecknande av Erikslegenden på 
latin från slutet av 1200-talet alltså c:a 150 år efter Eriks död. Detta 
medför säkert att man kan ifrågasätta sanningshalten i dokumentet. 
Eftersom det är skrivet på latin vänder det sig till den belästa delen av 
befolkningen. Vår grundläggande fråga blir naturligtvis om man kan 
hitta statlig påverkan i källan, och i så fall hur den yttrar sig. Det fak
tum att dokumentationen tillkommit många år efter händelserna har 
gjort att vi har frågat oss i vilket sammanhang i den svenska historien 
dokumenten har tillkommit och på vilket sätt det syns. 

Vidare har vi försökt utröna förhållandet mellan staten och kyrkan 
ur dokumenten. Det centrala i svaren på dessa funderingar är just de 
samhälleliga förhållandena vid sekelskiftet mellan 1200-1300-talet. 
Under den tiden försökte kungen stärka sin makt och få folket att sluta 
upp kring en gemensam kung. Man kan tänka sig att kungen genom 
legenden ville legitimera kungamakten för folket. S:t Erik skildras i 
legenden som en kung utsedd av Gud och bättre legitimitet för den 
tidens människor kunde han inte få. Han skildras naturligtvis även 
som asket och kyrkobyggare. 

Vidare beskrivs Erik som en mycket rättvis och rättfärdig kung som 
enligt texten inte ens tar emot gåvor utöver skatterna från folket. Detta 
är troligen ett sätt att få folket att uppleva att de inte blir utnyttjade 
utan att kungen styr med folkets bästa för ögonen. När Erik i legenden 
är i Finland på korståg trycker staten på att det ej är av maktintresse 
utan för att rädda hedningarnas själar till den kristna tron. Detta görs 
förmodligen i syfte att få uppslutning kring såväl samtida som framtida 
krig. 

Den andra källan vi använt oss av är väggmålningarna av Eriks
legenden i Uppsala domkyrka från mitten av 1400-talet. Omkring 
hundra år hade legenden varit vilande och staten hade fått användning 
för den åter igen. Hur kommer det sig då att staten aktualiserar legen
den? Vi har i övrigt arbetat med samma frågor som ovan och vi har 
även försökt oss på en jämförelse dem emellan. Även när man stude
rar kyrkomålningarna blir samtidens allmänna historia det som ger 
svaren. Vid tidpunkten var Sverige i union med Danmark-Norge och 
det fanns en vilja från delar av svenska rådet att ta sig ur. Detta inne
bar att de genom Erikslegenden försökte skapa en viss nationalkänsla. 
På målningarna betonas korstågen mot Finland och skildringen av 
Eriks död i strid mot dansken till skillnad från det skriftliga dokumen-
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tets framhållande av Erik som den rättvise och fromme monarken. I 
övrigt skiljer sig källorna inte nämnvärt i framställningen av Eriks liv. 

Utvecklingen av Erikstlegenden är ett bra exempel på hur man ut
nyttjar en och samma ideologi vid olika tidpunkter i historien för att 
legitimera sina intressen. Nämnvärt är även att hela mytbildningen 
kring kung Erik började endast med att Uppsala domkyrka behövde 
ett helgon. 

Kyrkans legitimerande av 1600-talets maktstat 

Från 1600-talet har vi granskat en av hovpredikanten Johannes Rud-
beckius predikan från 1614. Vi har nu fått omdefiniera staten till att 
vara den styrande organisationen med tillhörande maktapparat, i det 
här fallet kungen och hans befallningshavare, såväl andliga som 
världsliga. Rudbeckius kallade själv detta överheten. Sedan medel
tiden har staten utvecklats till en maktstat där en enhetlig byråkrati 
och en enad stark armé börjat växa fram. Det fanns inte längre någon 
som militärt kunde hota den rådande ordningen. 

Vem var nu denne Johannes Rudbeckius och vem är det han talar till 
i denna predikan? 

Johannes Rudbeckius var en hovpredikant som höll predikningar inför 
kungen och hovet där han med hjälp av Bibeln legitimerade makt
staten. 

Vad har staten för uppgifter? 

Staten skall enligt Rudbeckius predikan se till att lag och rätt skipas, att 
värna om de fattiga samt först och främst vårda om gudfruktigheten 
och kyrkorna i landet. 

Av vem är överheten tillsatt? 

Enligt Rudbeckius är överheten tillsatt av Gud och kan därför inte 
ifrågasättas. 
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Om överheten är förtryckande, har då folket rätt att göra uppror? 

Enligt Rudbeckius är en förtryckande överhet tillsatt av Gud för att 
straffa landet och folket för deras synder. Alltså har folket inte rätt att 
göra uppror. Om folket i stället är lydigt och låter sig underkuvas och 
fruktar Gud kommer han av godhet och barmhärtighet att tillsätta en 
ny överhet. 

Hur år förhållandet mellan stat och kyrka? 

Staten har ansvaret för att kyrkans lokaler hålls i ordning och för att 
landet hålls gudfruktigt. Om staten misslyckas med detta förfaller lag 
och rätt, och vad Rudbeckius kallar det världsliga regementet, dvs 
kungen och hans befallningshavare, faller. Guds förbannelse kommer 
då över landet och folket blir grovt och barbariskt. Alltså har staten 
indirekt genom kyrkan ansvar för folkets själar. Man kan anta att Rud
beckius sätter likhetstecken mellan kristendom och civilisation. 

Hur ska staten få trogna statstjänare? 

Rudbeckius anser att föräldrar, som vill att deras barn ska tjäna inom 
det värdsliga eller det andliga regementet, måste överlåta deras upp
fostran på den kyrkligt styrda skolan. Vid denna tid har det växt fram 
ett behov av utbildade statstjänstemän för att klara den växande 
administrationen och för att kunna hävda sig mot övriga Europa. Rud
beckius avslutar med att säga att inget kunde vara värre än att olärda 
och ogudaktiga skulle styra landet. Vi vill påpeka att Rudbeckius vän
der sig till rika familjer som har råd att sätta sina barn i skola. 

Folkskolan som ersättare av kyrkan 

Från 1800-talet har vi valt att studera Läsebok för folkskolan från 1893 
för att påvisa statens ideologispridning. Vi måste nu förändra vår tidi
gare definition av staten. Staten har sedan 1600-talet alltmer utvecklats 
till en mycket komplicerad organisation, som i princip behärskas av 
borgarklassen och storbönderna. Arbetarklassen saknade i stort sett 
statligt inflytande. 

Folkskolestadgan 1842 innebar att staten alltmer kom att ta över 
kyrkans roll som utbildare av folket. Kyrkan hade således inte längre 
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kunskapsmonopol. Genom folkskolan kunde staten nå ut med sin 
ideologi. 

Hur såg då denna påverkan ut? 

För att ta reda på detta har vi studerat innehållsförteckningen i Låse
bok för folkskolan. Vi delade in texterna i sju olika kategorier för att 
därigenom lättare påvisa vad som betonades i undervisningen. De 
olika kategorierna är ordnade i storleksordning: 

- Moral och uppfostran 
- Nationalism och brödrafolksgemenskap 
- Gud och religion 
- Nationalromantik 
- Baskunskaper 
- Svenska traditioner 
- Barnkultur 

Flest texter faller in under kategorin Moral och uppfostran. Dock är 
gränsen flytande mellan denna kategori och kategorin Gud och religi
on. Den näst mest representerade kategorin är Nationalism och bröd
rafolksgemenskap samt kategorin Nationalromantik. 

Varför finns det så många texter i kategorin Moral och uppfostran? 

Staten ville att människorna skulle veta sin plats och inte ifrågasätta 
överhetens maktmonopol. 

Varför betonades nationalismen så starkt? 

Den hårdnande konkurrensen om marknaden i Europa och den acce
lererande militära upprustningen medförde att staten ville ge folket en 
identitet i första hand som svenskar, för att därigenom ta bort upp
märksamheten från klassmotsättningarna inom landet. 

Varför finns det stycken som behandlar brödrafolken? 

Norge och Sverige var 1814-1905 i union. Denna union var under hela 
tiden på svenska villkor, och Norge ville bryta sig ur. Alltså ville staten 
med olika medel legitimera unionens bevarande. 
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Hur kommer det sig att staten vänder sig till barnen med sin propa
ganda? 

På samma sätt som Rudbeckius insåg makthavarna att utnyttja att barn 
är en lättindoktrinerad grupp p g a att barn ännu inte har utvecklat 
något kritiskt tänkande. Man kan tänka sig att de normer och värde
ringar som man anammar som barn, ska det mycket till för att man ska 
göra avkall på senare i livet. Man kan utifrån detta anta att Läsebok för 
folkskolan var ett effektivt medel för staten att sprida sin ideologi. 

Samförståndets tid 

Från 1900-talet har vi valt att titta närmare på filmen Karl-Fredrik rege
rar från 1934. Filmen handlar om stataren Karl-Fredrik, som med sin 
familj blir bortkörd från godset Björnhammar. Orsaken är att han för
sökt organisera arbetarna där. Filmen följer sedan Karl-Fredriks liv, 
han blir socialdemokratisk jordbruksminister och hans dotter Lena blir 
arbetarjournalist. Hon inleder ett förhållande med en man som visar 
sig vara son till den forne godsägaren på Björnhammar. Gården hotas 
av konkurs men räddas när Lena och godsägarsonen förlovar sig och 
beviljas ett lån av Jordbruksutskottet. 

Manus till filmen skrevs av högermannen Gustaf Edgren och social
demokraten John Sandén. 

Vilket gemensamt intresse hade dessa tvä personer, med så skilda 
politiska ståndpunkter, att göra en film tillsammans? 

När filmen gjordes fanns det starka anti-demokratiska tendenser i 
Europa. De icke samhällsomstörtande politiska riktningarna var därför 
mer eller mindre tvingade till samarbete för att bevara det parlamen
tariska systemet, vilket var en förutsättning för att de också i fortsätt
ningen skulle kunna driva sin politik. I filmen betonas inte klass
motsättningar utan i stället samförståndet över klassgränserna och att 
vi alla har något gemensamt i det att vi är människor. Detta symbolise
ras av giftermålet mellan Karl-Fredriks dotter Lena och godsägarsonen 
och slutscenen med handslaget mellan Karl-Fredrik och godsägarin
nan. Detta pekar fram emot saltsjöbadsavtalet 1938. 
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Avslutning 

Under den väldigt långa tidsperiod som vårt material spänner över, 
dvs 1160-1934, har staten förändrats till större komplexitet och efter
som olika grupper har haft makt över staten har ideologin sett olika ut. 
Under medeltiden hade katolska kyrkan stor makt och staten valde 
därför att sprida sin ideologi genom ett helgon: s:t Erik. 1600-talets 
Sverige är protestantiskt och väljer att sprida ideologin genom predi
kan. Under 1800-talet har inte kyrkan lika stor makt över folket som 
tidigare. Staten blandar i sin propaganda religion och nationalism; 
man börjar bygga upp en folkgemenskap som i början på 1900-talet 
blommar ut i det samarbete över klassgränserna som skildras i filmen 
Karl-Fredrik regerar. Även idag sprider staten sin ideologi, och i och 
med att staten är en så komplicerad organisation är det numera 
svårare att upptäcka de kanaler staten använder sig av. 
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Kyrkan som ideologispridare 

Mimmi Ohlsson, Elisabeth Rosander, Nina Sjöberg, Victoria Tengvall 

Vår uppgift var att studera kyrkans roll som ideologispridare från 
medeltid till tiden då Hustavlan upphörde att vara den officiella nor
men för de samhälleliga relationerna. Vi har då definierat ideologi som 
ett medvetet sätt att legitimera det rådande samhällssystemet. Vi har 
även undersökt förhållandet mellan kyrkan och staten. Med staten 
menar vi kungen, hans styrande organisation och den maktapparat 
som han förfogar över. Vi har arbetat utifrån frågeställningar och dis
kussioner kring de källmaterial vi fått av vår seminarieledare. Vi har 
sökt olika medel att få fram det ideologiska budskapet, som till exem
pel om författaren till källmaterialet har belyst vissa delar och lagt 
annat i mörker. Under tidsperioden vi behandlat har reformationen 
inträffat och vi har försökt kartlägga dess följder för kyrkans samarbete 
med staten. 

Kyrkan under medeltiden 

För att finna kyrkans roll under medeltiden har vi läst en text om 
Botolf kättare som vi hämtade ur boken Röster från svensk medeltid, 
redigerad av Hans Aili, Olle Ferm och Helmer Gustavsson. Botolfs öde 
finns nedtecknat i ett diplom från 1311, som beskriver händelse
förloppet från hans första kätterska uttalande fram till kyrkans dom. 
Källmaterialet klassificeras som en kvarleva, då det är ett domslut. Di
plomet är skrivet av ärkebiskop Nils Kettilsson och riktat till "världslig 
myndighet", det vill säga kungens befallningshavande, alltså staten. 

Vi började med att fråga vem som hade intressen av den här texten. 
Vi anser att det är i kyrkans intresse att fallet Botolf omhändertas, 
behandlas och försvinner. Vad består deras intressen i? Genom de 
tankar och idéer som Botolf har, hotas hela den maktställning kyrkan 
har skaffat sig. Han ifrågasätter en av kyrkans byggstenar, nattvarden. 
Kyrkan är medveten om de kätterska influenser som fått stor spridning 
i Europa, och vill kanske med domen över Botolf visa att den inte ac
cepterar sådant i Sverige. I och med att en person, i det här fallet 
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Botolf, kommer med nya revolutionerande idéer kan fler människor 
följa honom. Det är det kyrkan vill stoppa. 

Hur försöker författaren framhäva kyrkans styrka? Brevets utform
ning försöker visa prästernas effektivitet och nitiskhet. De försöker 
visa att alla steg i kyrkans hierarki fungerar; alltifrån byprästen till 
ärkebiskopen. Prästerna påvisar nattvardens vikt genom att innan de 
låter Botolf ta denna, tillfråga honom om hans tro, då han tidigare för
nekat nattvarden. 

Varför framläggs saken på det här sättet? För att visa att fallet har 
skötts korrekt och att inte Botolf dömts på lösa grunder beskrivs hela 
domsprocessen i detalj. Man nämner till och med vittnena, som i and
ra sammanhang inte skulle ha så stor betydelse, vid namn. 

Vad kan man ur den här texten utläsa om kyrkans roll i samhället? 
Dess betydelse för människorna var viktig, då kyrkan var den sociala 
knutpunkten. Den hade också en viktig roll som övervakare och ideo-
logispridare. Detta visas i att man tar avstånd från oliktänkande och 
avskräcker folket från kätteri med stränga straff. 

Vilken var kyrkans roll gentemot staten? Den blir klargjord i och 
med slutet av diplomet, då man överlämnar utförandet av straffet till 
den världsliga myndigheten. Kyrkan dömer men vill inte ha sina hän
der nedsmutsade. Den anser att kätteri är det brott som begåtts, men 
lämnar sedan över fallet till andra som skall bestämma och utföra 
straffet. 

Kyrkan och den starka staten 

För att undersöka kyrkans förhållande till staten under maktstatens 
framväxt i Sverige under 1500-talet läste vi Olaus Petris krönings
predikan till Gustav Vasa från den tolfte januari 1528. Under samma 
tid som den här texten skrevs skedde en successiv förändring inom 
kyrkan i Sverige; reformationen genomfördes. Förändringen låg på två 
plan: det ekonomiskpolitiska och det religiösa. Vid Västerås riksdag 
1527 fattades ett beslut som innebar att kyrkans jordegendom drogs in 
till kronan och adeln. Detta skedde på grund av att kungen behövde 
pengar för att betala skulden till Liibeck. Under den här tiden bryts 
kyrkans ekonomiska, politiska och militära makt. De religiösa föränd
ringarna bestod bland annat i att predikan blev den viktigaste delen av 
gudstjänsten, helgonkulten avskaffades och man sade att vägen till 
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frälsning endast kunde nås genom tro. Reformationen fullbordas i och 
med Uppsala möte 1593. 

En viktig fråga till den här texten är vem den är riktad till. Förutom 
av kungen bevistades kröningen av adelns grädda, så man kan anta att 
mycket av det som sägs riktas även till dem. De lägre klasserna var 
inte närvarande och kunde därför inte ta del av predikan. 

Vad berättar den om kungens förhållande gentemot kyrkan? I början 
av predikan läser man: "konungs embete är ordineret och skickat aff 
gudhi for thet meniga betzta skul". Det skulle alltså innebära att det är 
ett kristligt ämbete och att kungen därför ska rätta sig efter Gud. Han 
ska inte söka sitt eget bästa, men skulle han trots allt göra det "thet 
vtan skadha ingalunda skee kan, ty gudh haffuer skickat konungen for 
folkit skul, och icke folket for konungens skul". Men vad för skada 
som skulle ske, om konungen skulle få något slags straff, nämner tex
ten inte. 

Vad anser kyrkan om kungens makt? Enligt den här predikan står 
kungen inte under vare sig påven, biskopar eller prelater och i texten 
betonas att Kristus själv var herrskapet underdånigt. Alltså skulle 
kungen vara kyrkans överhuvud, helt i enlighet med reformationens 
grundtanke. Vilka medel används för att få fram budskapet? Olaus 
Petri utnyttjar en historisk period, skräckväldet under Kristian Tyrann, 
för att framställa Gustav Vasa som nationens räddare. För att ytter
ligare stärka nationalismen använder han uttryck som "wij Swenske 
men". 

Olaus Petri hänvisar vid många tillfällen till Bibeln, och drar parallel
ler mellan Gustav Vasa och Gamla Testamentets konungar. Genom 
deras makt och rikedom legitimerar han kungens världsliga rikedom. 
Men, i hans hänvisningar framgår inte alltid hela sammanhanget, utan 
han väljer ut de delar av Skriften som gynnar hans syften. Ett exempel 
som visar detta, är hur han för att stärka kungens makt använder Jesu 
ord "at man skulle giffua keysaren thet keysaren tilhörde". Det full
ständiga uttrycket lyder: Ge kejsaren vad kejsaren tillhör och Gud vad 
Gud tillhör. Då frågar man sig varför en kyrkans man utelämnar kyr
kans del av budet. Vi tror att han ville ge kungen en total makt utåt, 
men att man i hans krav på kungen kan se att han tänkte sig att kyrkan 
skulle utöva makt genom kungen. 
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Hustavlan: kyrkan och könen 

Till sist läste vi Hustavlan ur 1695 års psalmbok, en förordning om hur 
man ska leva och förhålla sig till Gud och sina medmänniskor. Den är 
uppdelad i tre delar; en del för kyrkoståndet, en för det politiska stån
det och en för hushållsståndet. Vi frågar oss först vem texten är riktad 
till. Vi uppfattar det som om hela texten, även den del som är riktad 
till överheten, i själva verket är skriven för undersåtarna. Under rubri
ken "för Werldzlig Öfwerhet" finner man strofen: "ho sigh sätter emot 
Öfwerheten / han sätter sigh emot Gudz skickelse", och det är ingen
ting överheten själv behöver höra, utan det är undersåtarna som ska 
avskräckas för att protestera emot den. Och vem har då vinning av en 
sådan här skrift? Naturligtvis är det överklassen, som här beskrivs som 
"skickad af Gudi", som härigenom kan rättfärdiga sin levnad. Dock är 
det kungen som ytterst vinner på den, då den visar hur samhället ska 
vara ordnat. 

Vad har den då egentligen för funktion i samhället? Om alla levde 
efter Hustavlan skulle inte revolter eller protestaktioner uppstå, då 
den uppmanar folket att vara underdånigt. Dessutom skulle osämja i 
de enskilda hushållen inte existera, utan lugn och frid skulle råda. 

Vad kan man utläsa om kvinnans roll i samhället? Samtidigt som 
männen uppmanas att älska sina hustrur och inte vara bittra mot dem, 
så framgår det att kvinnan var socialt underlägsen. En hustru skulle 
vara sin man underdånig i allt. 

Vad visar då Hustavlan av kyrkans påverkan på folket? Dels lägger 
den fram de kristna buden; hur man ska älska sin nästa som sig själv, 
lyda Ordet och att man ska leva efter sin plats och ställning i familjen 
och samhället, och dels vill den stärka kungens och överhetens makt. 
Man visar att det är Guds vilja att folket ska vara totalt underkastat 
överheten. 

Vilka medel använde man i texten för att påverka folket i den här 
riktningen? Man förklarar hela tiden att det är Guds vilja och ordning 
och efter varje strof hänvisar man till den plats i Bibeln där mot
svarande ord finns. Men medan man framhäver vissa ord lägger man 
andra i mörker. Ett exempel är vad man valt ut av Paulus förordningar 
gällande förhållandet mellan man och hustru, som vi nämnt tidigare. 
Man citerar Ef 5:22, men nämner inte vad han skrev i 1 Kor 7:3,4: 
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Mannen give sin hustru vad han är henne pliktig, sammalunda ock 
hustrun sin man. Hustrun råder icke själv över sin kropp, utan man
nen; sammalunda råder ej heller mannen över sin kropp, utan hust
run. 

Här ser man en jämställdhet som inte är önskvärd i Hustavlan. 
Vad kan man då utläsa i den här texten om kyrkans förhållande till 

staten? Fortfarande arbetar kyrkan för att stärka statens makt, men nu 
har reformationens idéer blivit mer påtagliga, då ingenting finns kvar 
av kraven man ställde på Gustav Vasa i hans kröningspredikan. Man 
ställer krav på kyrkoståndet och hushållens styrande, men om den 
världsliga överheten skrivs endast hur man ska frukta och underkasta 
sig den. 

Avslutning 

Vi har funnit att kyrkans makt över folket var stor under hela tids
perioden och att man utnyttjade den makten till att styra i riktning med 
sina intressen. Dess förhållande till staten har däremot ändrats från 
den medeltida kyrkans under påvens överhöghet till reformationens 
maktombyte, då kungen blev kyrkans överhuvud. När så skett, utnytt
jade staten kyrkan som spridare av sina intressen, till exempel genom 
predikan, som blivit mer framträdande. 

Vid frågan om belysning av valda delar och mörkläggning av andra, 
för syftet mindre passande delar, har vi funnit att denna teknik tilläm
pades. 

Legitimeringssättet har under hela tidsperioden varit detsamma 
medan vad man legitimerat har skiftat med tiden. Kyrkan var alltså 
under den tid vi behandlat en betydelsefull ideologispridare i både sitt 
eget och statens intresse. 
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Motbilder och motstånd kontra 
makthavare 

Helena Andersson, Emma Ernfors, Ulrika Nåås, Lowe Svensson 

Makthavare har alltid velat kunna kontrollera människors tankar, men 
lika länge har oliktänkande människor funnits, dvs motbilder. Mot
bilderna utgör ofta ett hot mot det rådande systemet. Oppositionen 
kan komma från många olika håll t ex från kyrka, bönder och arbeta
re, men riktas bara åt ett håll. En av de styrandes uppgifter har varit att 
bekämpa och slå ned motståndet, i vissa fall har det lyckats i andra 
inte. I det sistnämnda fallet har idéerna haft folklig förankring och 
stöd. Motbilder kan ligga till grund för ideologier, vilka omfattar kol
lektiv av likatänkande människor. En ideologi innefattar en rad med
vetna idéer som står i relation till varandra. Ideologin ska kunna för
klara och legitimera verkligheten på ett troligt sätt. Detta sker genom 
en belysning av vissa företeelser och mörkläggning av andra. På så 
sätt kan en ideologi vara en motbild till den ideologi som dominerar. 

Materialet vi har använt för att kunna upptäcka sambanden mellan 
motbilderna och samhället har varit: 

Ett diplom från 1311 redogörande för Botolf kättares dom, ur Röster 
från svensk medeltid av Hans Aili, Olle Ferm och Helmer 
Gustavson 

Olaus Magnus, Historia om de nordiska folken, vol 3, sid 187. 

Berättelsen om Ingemar i Ön, ur Allbo härads dombok 1626 taget ur 
Ett annat Sverige redigerad av Eva Silvén-Garnert och 
Ingrid Söderlind 

Svenska Socialdemokratiska Arbetareförbundets program, från 1889 

Novellen Svenska folket, ur August Strindbergs bok Det nya riket 

Filmen Karl Fredrik regerar, från 1934 
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Varför blev Botolf dömd? 

Vi har studerat en samtida källa, ett diplom från 1311 som redogör för 
kyrkans angelägenheter i fallet om Botolf. Botolf var en bonde från 
Ösby i Gottröra socken öster om Uppsala. Han exemplifierar på ett 
unikt sätt den teologiska konflikt som kunde uppstå mellan den ka
tolska kyrkan och gemene man. År 1303 blev Botolf ålagd sju års bot
göring för att ha gjort sig skyldig till kätteri, genom att förneka att 
hostian var Kristi kropp och blod. Påskdagen 1310 prövas Botolfs 
kristna tro genom att kyrkoherden frågar honom om han erkänner 
nattvarden som Kristi lekamen. Botolf står fast vid sin ståndpunkt. Han 
fängslas av en kommission tillsatt av ärkebiskop Nils Kettilsson. Under 
fängelsevistelsen utsätts han för omvändelseförsök som misslyckas. 
Kyrkan dömer år 1311 Botolf för kätteri, och han blir överlämnad till 
den världsliga myndigheten för att få sitt straff. 

Den egentliga anledningen till domen var att Botolf ifrågasatte en av 
kristendomens fundamentala inrättningar, vilket ansågs vara ett hot 
mot kyrkan; han motsatte sig den påtagliga länken mellan himmel och 
jord som kyrkan utgjorde. Botolf förklarar sin åsikt genom att säga: 

Om någon skulle äta en annan människas kropp, så skulle den män
niskan hämnas, om hon kunde. Hur mycket mer skulle inte Gud 
hämnas när han fått möjlighet till det? 

Botolf drar sina slutsatser utifrån mänskliga erfarenheter och han 
utgår från att Gud är en varelse med egenskaper som kan liknas med 
en människas. Han tror att Gud kan hämnas likaväl och av samma 
anledning som en människa. I diplomet nämns också att Botolf har 
sagt att om hostian vore Kristi sanna lekamen, så skulle prästen för 
länge sedan ha ätit upp denna. Detta tyder på att Botolf indirekt sade 
att prästen ljög om förvandlingsläran inför församlingen. Botolf erkän
de dock Gud men ville visa Gud vördnad på ett annat sätt, som var 
möjligt för honom. Trots att den kyrkliga överheten hotade med av
rättning på bål står Botolf fast vid sin övertygelse. Han lär ha yttrat 
orden "Den elden går snabbt över". Alltså: Botolf brinner hellre på 
bålet än i helvetet. 

68 



Hur sprids det folkliga motståndet? Ärkebiskop 
Olaus Magnus och Ingemar i Ön, 1500-1600-tal 

Efter Gustav Vasas reformation tvingades den katolske prästen Olaus 
Magnus att fly till Rom, där han av påven blev utnämnd till ärkebiskop 
i Sverige. Det uppdraget utövade han dock aldrig i sitt forna hemland. 
I Olaus Magnus Historia om de nordiska folken framträder författarens 
missnöje med den nya statsmaktens strängare regler beträffande 
organiserade möten där folkligt missnöje kunde spridas. Olaus Mag
nus menade att det inte går att kväsa allmänheten med förbud. Han 
manade folket till uppror. Det bör tilläggas att Olaus Magnus hade 
personligt intresse i en motreformation, eftersom han då skulle bli 
ärkebiskop i Sverige. 

Yttrandefriheten var mycket begränsad och att föra en opposition 
mot de styrande i samhället straffades hårt. I Allbo härads dombok 
från 1626 utreds huruvida Ingemar i Ön skulle bestraffas för opposi
tionella yttranden. Vid en sammankomst fick Ingemar höra att boskaps
skatten skulle höjas. Han gav då uttryck för sina personliga åsikter ge
nom att berätta en sägen som glorifierade bondeuppror. Denna sägen 
förtäljer hur en bonde dräpte en knekt, som hade förolämpat honom. 
Bondens uppror spreds från hus till hus, och snart hade en hel bonde
armé besegrat statsmakten och stod vid Roms portar. I sägnen symbo
liseras den nya skatten av knekten. 

När någon ur allmogen yttrat sig kritiskt mot staten togs det som ett 
hot eftersom rädslan för uppror var stor. Tack vare att Ingemar inte 
själv behövde ta ansvar för innehållet i sägnen, utan kunde referera till 
den muntliga traditionen som levt kvar, betraktade man händelsen 
som mindre allvarlig. En annan förmildrande omständighet var att 
Ingemar spontant, och inte i syfte att uppvigla allmänheten, yttrade 
sina ord. 

Här kan man dra en parallell mellan Botolf kättaren och Ingemar i 
Ön. Om Ingemar stått ensam, utan en folklig sägen att gömma sin 
åsikt bakom, hade nog följden blivit annorlunda. Så hade också varit 
fallet om uttalandet gjorts offentligt. 

69 



Samhällets utveckling från Ingemar i Ön till den 
svenska socialdemokratins grundande 

Ingemar i Ön levde i ett samhälle som i stort sett var feodalt, men med 
vissa kapitalistiska inslag. En ökad handel bedrevs av det övre borger-
skapet. Med borgerskapet menas den sociala klassen och inte ståndet. 
Vissa ur det traditionella borgarståndet blev utkonkurrerade av kapital
starka grupper inom borgarklassen. Den ökade ekonomiska makten 
som borgerskapet fått kunde ibland omsättas i politisk makt. Under 
1700-talet utvecklades manufakturer. Borgerskapet fick allt mer fram
trädande positioner både politiskt och ekonomiskt. Detta var början 
på kapitalismens framväxt. 1800-talet blev kapitalismens totala genom
brott. Den politiska och ekonomiska makten kom att helt hamna hos 
borgerskapet. Industrisamhällets framväxt fick också många sociala 
konsekvenser. Urbaniseringen inleddes och jordbruket anpassades till 
den växande marknaden i städerna. Många små jordbruk rationalise
rades genom sammanslagningar. De forna bönderna blev arbetskraft 
för industrierna. Kapitalisterna behövde rättfärdiga det nya systemet 
med nya ideologier. Liberalismen förespråkade avregleringar och en 
fri ekonomi, liksom individualism och ekonomisk rationalism. Att 
investera sitt kapital var en nödvändighet. En begynnande opposition 
växte fram. Det var industriarbetarna som organiserade sig mot dåliga 
löner och arbetsmiljöer. 

Svenska socialdemokratiska arbetarförbundet - ett 
organiserat motstånd 

I svenska socialdemokratiska arbetarförbundets partiprogram från 
1882 kan man utläsa följande: "Arbetet är den egentliga källan till all 
rikedom och kultur, och bör hela vinsten därav tillfalla dem som arbe
tar." Viktiga krav man ställde var: 

- avskaffandet av lönearbetssystemet (dvs avskaffandet av kapitalis
men) 

- allmän, lika och direkt valrätt 
- tryck- och talfrihet 

70 



- statens fullkomliga skiljande från kyrkan. Religionen bör vara en 
privatsak 
Dessa punkter kan sägas representera den socialdemokratiska ideo

login anno 1882. Ett bättre politiskt klimat möjliggjorde för nya poli
tiska ideologier att få fotfäste. Folkskolereformen bidrog till att fler 
människor kunde läsa, och ta del av skriftlig information. Massproduk
tion av tidningar, böcker och flygblad spred nya budskap. Arbetar
rörelsen vitaliserades genom Folkets-Hus-rörelsen, som hade tagit en 
del av kyrkans gamla roll som samlingsplats. 

För att återknyta till tidigare folkligt motstånd och missnöje, kan 
man genom att se på berättelsen om Ingemar i Ön visa hur ekonomis
ka och sociala förhållanden har förändrats. Ingemar i Ön liksom SAP:s 
förtrogna ingick i respektive samhälles, största och mest förtryckta 
grupp. Ingemars likar led av en tung skattebörda. I 1870-talets sam
hälle hade bonden blivit en arbetsgivare med vinstsyfte. I stället led 
arbetarna (som då var den största och mest exploaterade gruppen) av 
indirekta skatter. Dessa bestod av tullar på utländska jordbruks
produkter, vilket gjorde att de svenska bönderna kunde sälja sina pro
dukter till överpriser. Den folkliga resningen hade från att ha varit ett 
bondeuppror vänt sig mot bönderna. Alltså: SAP krävde i sitt program 
från 1882 att tullarna på utländska jordbruksprodukter skulle hävas, så 
att arbetarna i städerna kunde köpa mat billigt. Socialismen kom sena
re att splittras upp i två huvudinriktningar, en revolutionär och en 
reformistisk. 

August Strindberg - en litterär motbild 

I Strindbergs bok Det nya riket ingår avsnittet Svenska Folket, i vilket 
han har vävt in sitt missnöje med statens organisation med hjälp av 
kraftig satir och gyckel. 

Handlingen utspelar sig vid invigningen av en ny bibana till järnvä
gen i Kolbottens bergslag. Evenemanget är mycket överdramatiserat 
av makthavarna med kung, armé, landshövding, champagne, rege
mentsmusik och flaggor. Satiren riktar sig mot samhällets uppsatta 
representanter som enligt Strindberg inte gjorde något kreativt eller 
samhällsnyttigt. Festandet fortsätter men plötsligt kommer en regnskur 
som gör att: 

uniformsguldet blir grönt, ty det håller bara åtta karat, sablarne rosta, 
havannacigarrerna släckas [...] Tåget rusar fram, fram och överröstar 
kammarherrarnes förbannelser. Men ute på åkern står bonden med 
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mössan i hand och välsignar himmelen som gav honom ett välsignat 
regn. 

Detta visar att bonden står för det produktiva, sunda och äkta i Svea 
rike. Strindbergs tillvägagångssätt att kritisera etablissemanget skiljer 
sig från socialdemokraternas partiprogram med uppstaplade krav, 
som existerade vid samma tid. 

Karl Fredrik regerar 

Filmen Karl Fredrik regerar handlar om stataren som blev jordbruks
minister. Den gjordes 1934 i samförståndets anda som vid den tiden 
initierades mellan socialdemokraterna och de borgerliga. År 1938 kom 
Saltsjöbadsavtalet som ett resultat av den mer avslappnade politiska 
atmosfären. Filmen är regisserad av Gustav Edgren, högerman, och 
John Sandén, socialdemokrat. Den visar att socialdemokratin har ut
vecklats ifrån att ha varit ett oppositionellt förbund till att ha blivit ett 
ledande parti. 

Motbilden - en kameleont genom historien 

Motbilder kan man se genom hela den skrivna historien, de har dock 
förändrats. Olika dominerande system har gett upphov till olika slags 
motstånd. Motbilden har även funnits inom olika sociala klasser. Ock
så sådana som i normala fall hade en stark ställning i samhället, har 
gett upphov till motbilder i vissa situationer där de blivit undanträng
da. 
Hur har då dessa motbilder påverkat samhället? Man kan anta att mot
bilden har kunnat påverka samhället i olika grad beroende på hur 
dominerande den regerande makten var. Olika motbilder har också 
haft olika förutsättningar att påverka, beroende på vilken samhälls
klass de tillhört. Ytterligare kan man tänka sig att den friare synen på 
människan möjliggjorde för motståndet att organisera sig. De organi
serade motbilderna hade kraft att framtvinga en utspridning av makten 
till fler människor. Motbilderna kan sägas belysa bristerna i de rådan
de systemen/ideologierna, vilket har bidragit till samhällets utveckling 
på gott och ont. Så länge inget perfekt samhälle finns kommer mot
bilder alltid att ha sin plats. 
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Rapport om arbetet i gruppen Sverige 
och Ryssland 

Helene Carlbäck-Isotalo 

De blivande forskarskoleeleverna fick under våren välja mellan olika 
ämnen för grupparbeten. Sverige och Ryssland — ett exempel på 
internationella relationer blev ett av de tre ämnen som valdes framför 
andra. Tio gymnasister, fyra flickor och sex pojkar, skulle arbeta med 
de svensk-ryska relationerna under min handledning. I utskicket till 
skolorna med alternativämnen, hade jag förespeglat möjligheten att 
undersöka både mörkare aspekter, som rysskräcken genom tiderna 
och historien om svenska fångar — såväl karoliner som Raoul Wallen-
berg — och ljusare sidor av relationerna, som rysslandssvenskarna 
under tidigt 1900-tal och drömmen om Ryssland som den omättliga 
marknaden för svenska industriprodukter. Jag såg för mig hur vi skulle 
göra nedslag i historien om de svensk-ryska förbindelserna.1 

Seminariernas uppläggning 

När forskarskolan började närma sig sitt genomförande, träffades vi 
gruppledare till hjärnstormning. Hur skulle vi nu lägga upp grupp
arbeten och pm-skrivande för att nå bästa möjliga resultat på två korta 
veckor? Thomas Jonter hade en vision om självständigt sökande efter 
kunskap och mindes, då han själv varit A-student, hur han fått sig 
ämnet Slavuppror tilldelat och därefter botaniserat fritt på Carolina 
efter litteratur. Peter Reinholdsson trodde mer på majevtiken, dvs att vi 
ledare likt barnmorskor i intensiv närvaro med eleverna skulle förlösa 
dem, locka fram de nödvändiga insikter som kommer om man ställer 
de rätta frågorna till källmaterialet. 

Själv hade jag svårt att föreställa mig annat än sammanhållna krono
logiska bitar att arbeta med i ämnet Sverige och Ryssland av typen: 
krig och handel i de svensk-ryska förbindelserna på 1600-talet eller 

* Se bilaga III. 
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den ryska marknaden under tidigt 1900-tal. Men eftersom forskar
skolan stod på två ben, föreläsningar och grupparbeten, och föreläs
ningarna var upplagda löpande kronologiskt från medeltid till 1900-
tal, bestämde vi oss för att låta också grupperna arbeta med ämnen av 
långt löpande kronologisk omfattning. 

Min grupp med de svensk-ryska förbindelserna delades upp i tre 
mindre grupper, två grupper med tre och en grupp med fyra deltaga
re. Första dagen träffades vi och berättade om oss själva. Två och två 
gick vi undan i tio minuter för att berätta om oss själva för varandra. Så 
samlades vi alla tio, och var och en blev på så sätt presenterad av en 
annan kamrat. Det visade sig då, att ämnet Sverige och Ryssland till 
stor del hade valts av personer, som var intresserade av nutidspolitik 
och politisk historia. Flera av pojkarna var dessutom specialintresse-
rade av krigshistoria. Vi diskuterade situationen i dagens Sovjet, en 
diskussion som vi då och då kom tillbaka till. Jag tror att det med den 
bakgrunden blev spännande för gruppen att veckan därpå följa de 
omstörtande händelserna i Sovjet under kuppens snabba uppgång 
och fall. 

Inför grupparbetena hade jag som ambition att de svensk-ryska 
relationerna skulle ses utifrån olika historiografiska ståndpunkter. Ett 
självklart ämne blev hur man vid olika tider har sett på frågan om det 
var skandinaviska vikingar som grundade det ryska riket. Den fråge
ställningen arbetade alla tre smågrupperna med den första dagen. Här 
kunde vi i någon mån anknyta till föreläsningen om det isländska 
samhället under 1000-talet i våra resonemang om att någon statsbild
ning ännu inte uppstått i det svenska ättesamhället. 

En grupp läste Ingvar Anderssons klassiska lärobok i svensk histo
ria, med tesen om att svenskarna grundade Kievryssland. Som mot-
inlägg hade vi kommentarer från sovjetiska historiker som gjordes på 
1950-talet. När vi så helt improviserat kunde bjuda in docent Thomas 
Lindkvist, forskare vid vår institution, till gruppdiskussionerna, kunde 
vi konstatera, att svenska och sovjetiska historiker betydligt närmat sig 
varandra idag i frågan om vikingarna och Rus. Thomas redogjorde för 
de senaste, framför allt arkeologiska, landvinningarna och konstatera
de att frågan om huruvida Sverige grundade Ryssland idag kan ses 
som en felaktigt ställd fråga. 

Två av de tre smågrupperna redogjorde i sina pm för vikingarna och 
det ryska statsgrundandet. En grupp med Anna-Maria Andersson, The-
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rese Eriksson och Henrik Wallenberg (se pm:et svensk-ryska handels
förbindelser) gick vidare och undersökte de ekonomiska förbindelser
na mellan Sverige och Ryssland på 1600-talet med utgångspunkt i frå
gor om kampen för kontroll av östersjöhandeln. Gruppen hade ett 
relativt avancerat material att studera, arkivdokument från 1600-talet 
med den tidens stavning och språkbruk. Jag valde ut några dokument 
och understödde med läsanvisningar till läroböcker och specialarbe
ten. Gruppen avslutade sitt arbete med att studera arkivdokument från 
Ryska utredningskommissionen 1922 för att kunna presentera vilka 
svenska företag som var störst på rysslandsmarknaden decennierna 
före revolutionen. Tiden blev dock för knapp för att vi skulle kunna 
arbeta med några egentliga frågeställningar på sekelskiftesavsnittet. 

Kopplingen mellan gruppdiskussioner och föreläsningar blev för oss 
tydligast vid avsnittet om 1600-talets historia. Med Stellan Dahlgren, 
som föreläste om 1600-talets Sverige2, diskuterade vi rysskräck, krig 
och handelsförbindelser. En av deltagarna har senare återkommit för 
hjälp med specialarbete i skolan om livet ombord på 1600-talets regal
skepp, inspirerad av vårt besök på Wasamuséet. Hon har fått tips av 
både Stellan Dahlgren och Margareta Revera. En forskarskoleelev ville 
göra specialarbete om om häxprocesser och fick kontakt med Linda 
Oja vid vår institution, som forskar om magibruk i Sverige och Estland 
under 1600- och 1700-talen. 

Ja, forskarskolan har lämnat ringar på vattnet. En bänkkamrat till en 
elev har hört av sig för att få kontakt med Gunlög Fur om indianer, en 
annan ville syssa med wallenbergfallet. 

Arbetsgrupperna 

Temat innehöll ämnet Rysslandsbilden i Sverige genom tiderna. En 
grupp med Peter Dahlström, Mikael Svensson och Cecilia Wren skrev 
ett kortare pm med utgångspunkt från Kari Tarkiainens avhandling 
Vår Gamble Arffiende (se pm:et Svenskars syn på ryssar genom tider
na). Tanken var att fortsätta med bilden av Ryssland in i våra dagar, 
vilket framgår av de inledande frågeställningarna. Men det visade sig 
vara svårare än jag hade trott att problematisera ämnet. Jag fann inte 
någon litteratur, som var både kritiskt hållen och någorlunda lättill-

2 Se ovan avsnitt II. 
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gänglig. I stället blev det i diskussioner med Stellan Dahlgren och med 
Peter Englund med vilka vi kunde resonera om hotbilder, rysskräck 
och danskhat för att få komparation och perspektiv. 

I just den här gruppen fanns flera som hade tydliga specialintressen 
när det gällde Ryssland, och eftersom det blev svårt att komma vidare 
i ämnet, gjorde jag en "rockad" och bröt upp gruppen. Två deltagare 
fick i fortsättningen arbeta individuellt. Peter Dahlström, som har 
svensk krigshistoria på 1600- och 1700-talen som sitt stora intresse, 
studerade Stig Bobergs Kunglig krigspropaganda och en del hand
bokslitteratur utifrån frågeställningar om den antiryska propagandan i 
Sverige och Gustav III:s ryska krig — slaget vid Svensksund. Peter 
skrev inte något pm, utan redogjorde muntligt för sitt ämne, när hela for
skarskolan var samlad till ett avslutande seminarium den sista dagen.3 

Mikael Svensson, som helst ville syssla med ryska revolutionen och 
som tänkte göra ett specialarbete om den i skolan, läste handböcker 
om revolutionen och några arkivdokument som avspeglar samtida 
svenska petrograddiplomaters syn på ryska revolutionen. Detta finns 
redogjort för i ett kort pm — eftersom tiden blev knapp.4 

Cecilia Wren hade bespetsat sig på att få syssla med wallenberg-
fallet. Och eftersom Jessica Åberg från gruppen Hotet från öster var 
mindre intresserad av krigiska förvecklingar, valde hon, så här i halv
lek, att arbeta tillsammans med Cecilia. Jessica har därefter tagit upp 
wallenbergfallet som specialarbete i skolan, och hon och jag har till
sammans en dag under hösten arbetat i Stockholm med riksarkivets 
och UD:s material i frågan. Cecilia och Jessica skrev ett kortare pm i 
wallenbergfrågan. Sålunda: Korta pm har gjorts av deltagarna i den 
grupp som bröts upp och började på nya ämnen efter ungefär halva 
kursen. 

En grupp, David Larsson, Daniel Edqvist och Johan Lautmann (den 
första veckan var också Jessica Åberg med) undersökte frågan om 
drivkrafterna bakom den svenska stormaktspolitiken under det "långa 
1600-talet". Huvudkällan var det inledande kapitlet ur Michael Roberts 
bok Sverige som stormakt, som innehåller en översikt över historikers 
olika åsikter om om drivkrafterna. Vi diskuterade också frågan med 

Dahlström har i efterhand skrivit ned denna redovisning och sänt in den till 

oss, varför den i tryckt skick nedan återfinns. 
4 Svensson pm slutfördes ej varför det inte har kunnat tryckas i denna volym. 
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Stellan Dahlgren, och pratade med Peter Englund om Poltava och 
andra krigiska konflikter mellan Sverige och Ryssland. Den gruppen 
hade inlett sitt arbete med frågan om vikingarna i österled, och gick 
via stormaktstidens expansionspolitik vidare till det senaste sekel
skiftets upprustningssträvanden och ryska hotbild (se pm Hotet från 
öster). 

Vikingar, kvinnor och byråkrater - en avslutande 
reflexion 

På tal om vikingar i österled; när jag planerade grupparbetena och be
stämde mig för att ta upp den fråga som en gång var så kontroversiell i 
debatten mellan svenska och sovjetiska historiker, nämligen om det 
var de svenska (skandinaviska) vikingarna som grundade Ryssland, 
var jag osäker på om gymnasielärare numera alls ställer frågan på det 
sättet. Kanske slog jag in öppna dörrar? Men nej, vid skolstarten hade 
en av våra elever fått höra av sin lärare att man under året skulle läsa 
om de svensk-ryska förbindelserna genom tiderna och då till att börja 
med hur svenskarna grundade Ryssland. Vår forskarskoleelev proteste
rade naturligtvis omedelbart (stopp och belägg) och förklarade att 
historieforskningen idag kommit mycket längre än så. 

Kopplingen mellan föreläsningar och grupparbeten var inte alltid 
självklar, men ibland lade vi bort vårt eget ämne för att diskutera 
t ex kvinnoaspekter på historien och byråkratiseringen på 1900-talet 
med Ann-Sofie Ohlander och Ove Pettersson, då de besökte grupper
na. Det senare ämnet fångade upp intresset, inte minst hos de politiskt 
aktiva i vår grupp. 

Som ledare och lärare hoppas jag förstås att eleverna har haft nytta 
av undervisning och diskussioner. Jag vet åtminstone med säkerhet att 
jag själv har haft stor nytta av att tänka igenom nya aspekter på rela
tionerna mellan Sverige och Ryssland genom tiderna och antar att det 
kommer att sätta spår i min egen forskning om dessa relationer på 
1900-talet. Se där, en forskarskola också för lärarna! 

77 



Hotet från öster 

Daniel Edqvist, David Larsson, Johan Lautmann, Jessica Åberg 

Inledning 

Detta ämne behandlar våra förbindelser med Ryssland under olika 
tidsperioder. Nämligen: vikingafärderna österut och nordbornas tidiga 
kontakter med de slaviska folken, den svenska säkerhetspolitiken 
under 1600-talet gentemot grannen i öster, och till sist den svenska 
omdaningen av säkerhetspolitiken kring sekelskiftet. Vi har undersökt 
hur den svenska synen på Ryssland förändrats mellan dessa tidsperio
der. Har det funnits en rysskräck och om det funnits det hur har den 
då förändrats? 

Till varje period har vi ställt ett antal frågor. Dessa har vi sedan med 
hjälp av vårt material försökt besvara. 

Resor i österled 

I vårt arbete om vikingatiden har vi utgått från följande frågor: 

- Hur gick vikingatågen österut till? 
- Vilka källor har vi till denna historia? 
- Beskriv vilken typ av källor det rör sig om! 
- Varifrån utgick vikingatågen? 

Efter östersjöfärden gick resan vidare över de ryska vattendragen. 
Vid Staraja-Ladoga (Aldegjuborg) byttes varorna eller, vilket kanske 
var vanligare, lastades över till mindre fartyg. De rullades sedan till de 
stora ryska floderna Dnepr och Volga på vilka vikingarna oftast tog sig 
fram på. Sedan kunde de plundra och/eller handla vid de gamla han-
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delsställena längs floderna. Somliga fortsatte dock söderut till Mikla-
gård (Konstantinopel) eller ända ner till Bagdadkalifatet.5 

I kievtrakten bosatte sig en del nordbor och tog kontrollen över 
området genom att t ex avkräva tribut av de inhemska hövdingarna. 
De idkade även transitohandel mellan Frankerriket och Bysans under 
den tid då Medelhavet var osäkert. Nordbornas främsta handelsvaror 
var pälsverk och slavar. Det förekom att nordbor fungerade som lego
knektar i området.6 

Källor till historien är framför allt arkeologiska utgrävningar och 
även runstenar. Litterära uppgifter från denna tid kommer inte från 
nordborna utan från folk som de träffade på. 

Man har hittat föremål (bl a mynt) från Bysans och Arabien i Nor
den. Detta tyder på att nordbor har varit i kontakt med dessa delar av 
världen. Gravfynd, som anses vara de viktigaste av källorna, av nor
diska föremål (framför allt prydnadsföremål) visar att nordbor har varit 
aktiva i det nuvarande Ryssland. 

Bland de litterära källorna finns bl a Nestorskrönikan, vilken är skri
ven av en munk ifrån Kiev på 1100-talet. Eftersom den är skriven så 
sent saknar den trovärdighet, men är ändå värdefull för forskningen.7 

Frekvensen av runstenar i mälardalsområdet är högre än i andra 
delar av landet. Detta kan tyda på att de flesta färderna utgick därifrån. 

Frågan om att nordborna skulle ha grundat Ryssland är nu avgjord. 
Tidigare påståenden om att det var nordborna som grundade ryssland 
har nu uteslutits eftersom vikingarna själva inte hade någon organise
rad stat.8 

Problemet med forskning om vikingatågen österut beror på att käl
lorna är få och inte alltid pålitliga. 

Svensk utrikespolitik under stormaktstiden 

I arbetet med svensk stormaktspolitik har vi ställt följande frågor: 

— Vad var svensk stormaktspolitik svar på? 

^ Historiska nyheterm 16,1983, s 7-8. 

^ Svensk historia, av Jerker Rosén, s 52-59. 
7 Svensk historia, av Jerker Rosén, s 9-12. 
g 

Thomas Lindkvist, docent vid Uppsala Universitet. 
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- Vilka fientliga makter omringade Sverige? 
- Vad menas med geografins bistra verklighet? 
- Vad menas med begreppet dominium matris baltici? 
- Vad menas med buffert, försvarsbuffert? 

Svensk stormaktspolitik var ett svar på provokationer utifrån, rädsla 
för att bli inringat av Danmark och Ryssland. Danskarna kunde lätt 
stänga Öresund eftersom stora delar av Sydsverige var under dansk 
kontroll. Danskarna hotade Estland och därför befäste Erik XIV Reval, 
men det var också ett sätt att hindra ryssarna att tränga fram till Öster-

... 9 sjon. 
Sveriges målsättning var att Östersjön skulle bli ett svenskt innanhav 

(dominium maris baltici). Dominium maris baltici innebar från början 
egentligen bara att fientliga eller partiellt fientliga flottor inte fick segla 
i Östersjön och inte nödvändigtvis några anspråk på kusterna. Men 
senare blev kustområdena viktiga av strategiska skäl10 Enligt andra 
källor även av handelspolitiska skäl.11 Begreppet dominium maris 
baltici var ett av standardargumenten för att motivera Sveriges expan
siva utrikespolitik, dock ej det enda. Man sade t ex "eftersom krig inte 
går att undvika så är det i alla fall bättre, säkrare, billigare, och mindre 
obekvämt att kriga utomlands än hemma.12 De fientliga makter som 
hotade Sverige var främst Ryssland och Danmark, tidvis även Polen.13 

För att skydda de viktiga handelsstäderna i norra Tyskland och Balti-
cum erövrade Sverige landområden runt städerna. Dessa områden 
fungerade som buffertzoner gentemot fientliga grannar. 

Områdena kunde även försörja arméer som låg ute i krig. Eller som 
docent Stellan Dahlgren sade: "Man ska binda hästen vid grannens 
staket". 

För att skapa säkerhet hade Sverige vidsträckta diplomatiska förbin
delser. Förutom med de stora europeiska länderna även med små 
furstendömen, som var upproriska mot sina härskare. Förbindelserna 

^ Svensk historia 1521-1809, av Göran Behre, Lars-Olof Larsson och Eva 

Österberg s 64-65. 
10 Sverige som. stormakt 1560-1718, av Michael Roberts, s 23. 
11 Sverige som stormakt 1560-1728, av Michael Roberts, s 25. 
12 Sverige som Stormakt 1560-1728, av Michael Roberts, s 25. 

^ Sverige som Stormakt 1560-1728, av Michael Roberts, s 12ff. 
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med dessa små furstendömen ledde ingen vart.14 Det fanns tre vägar 
till diplomatiska kontakter: kungliga skrivelser, beskickningar och 
gränsmöten. 

Beskickningarna bestod oftast av 2-3 personer utrustade med s k 
lejdebrev som garanterade dem diplomatisk immunitet. Man kunde 
även inofficiellt skicka ut folk för att sondera den politiska terrängen 
eller förhandla om någon hemlig fråga. Till den utrikespolitiska verk
samheten hörde även propaganda och upplysningsverksamhet. 
Propagandan var särskilt livlig vid krigstider.15 I ett brev till Gustav II 
Adolf beskrev t ex Axel Oxenstierna ryssarna så här: 

Ryssen haffue än falsk och där bredeved mechtig granne: hvilken för 
sin medfödde och sosom med modermiölken insupne sveek och be-
drägerij skuldh icke ähr till att troo.16 

En annan orsak till erövringarna kunde också vara att monopolisera 
tullinkomsterna och att styra över den ryska handeln till svenska 
hamnar. 

En tredje teori var att adeln skulle dra fördelar av krig genom att få 
militära och civila ämbeten och naturligtvis donationer i form av land
områden. Alla adelsmännen var dock inte eniga så därför kan denna 
teori inte stämma. De jordägande adelsmännen var oftast motståndare 
till krig eftersom krig medförde att deras bönder skrevs ut för krigs
tjänst.17 

De troligaste skälen torde vara säkerhetspolitiska och handelspoli
tiska skäl. 

Svensk utrikes- och säkerhetspolitik runt 
sekelskiftet 1900 

I vårt sista arbete hade vi följande frågeställningar: 

— Hur var synen på Ryssland? 
— Fanns det olika "ryssyner" inom Sverige? 

14 Sverige som Stormakt 1560-1728, av Michael Roberts, s 11. 
15 Den Svenska utrikespolitiken I, av Willhelm Tham. 

^ Axel Oxenstiernas brev till kungen vid fredsmötet i Narva 15/11-1615. 
17 Svensk historia 1521-1809, av Göran Behre, Lars-Olof Larsson och Eva 

Österberg s 64-65. 
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I och med krimkrigets slut ändades den svenska stormaktsdröm
men. Sverige fick göra en försvarspolitisk omvärdering. Sverige gjorde 
en utrikespolitisk omorientering från England och Frankrike till Tysk
land.18 

I och med att moderna partigrupperingar kom till samt parlamenta
rismens och demokratins framsteg, ökade intresset för säkerhets- och 
utrikespolitiska frågor. Detta ledde till en mer nyanserad debatt. 

Konservativa och militära kretsar ansåg att den ryska expansionen 
västerut mot atlantkusten var det största hotet mot Sveriges oberoen
de. De betraktade Tyskland som en militär motvikt till Ryssland och 
följaktigen också som en tänkbar bundsförvant. Socialdemokrater och 
liberaler tyckte att de överdrev faran med de ryska erövringsplanerna. 
Den största faran enligt dem var att Sverige i krig mellan stormakts
grupperingar kunde dras in på någon sida i kriget. De oroades även 
över att Sverige skulle fångas in i den tyska maktsfären och förlora sin 
trovärdighet som neutral stat.19 

Uppfattningen om hotet från Ryssland och synen på det som ett 
land som alltid strävat efter att vara expansivt hör till den latenta opini
onen. Det ryska byggandet av ett finskt järnvägsnät dels mot Botten
viken, dels mot gränsen i norr uppfattades av svenskarna som en för
beredelse för rysk invasion av Sverige-Norge. Men det finns inga käl
lor på att så var fallet. Det var snarare ett goodwill av ryssarna i o m 
skapandet av storfurstendömet. Från 1880-talet ökade misstron mot 
ryssarna.20 Hotet från Ryssland ansågs som en självklarhet i flertalet 
försvarstidskrifter som hade till uppgift att påverka riksdagen så att 
positiva försvarsbeslut fattades. Så skedde även 1892.21 Till följd av 
detta byggdes 1905 Bodens fästning som endast var avsedd för försvar 
mot öster.22 Det fanns dock som sagt röster som tyckte att hotet från 
öster var överdrivet. Knut Wicksell menade att den svenska bilden av 
Ryssland berodde på okunnighet och att ryssarna inte hade brutit mot 
Wienkongressen 1815 och inte visat några aggressiva tendenser. Men 

18 Försvar och samhällsförändring, av Hans Holmén, s 32. 
19 Neutralitet och försvar, av Bo Hugemark, s 57-58. 
20 Försvar och samhällsförändring, av Hans Holmén, s 34. 

Den svenska utrikespolitikens historia, av Folke Lindberg, s 110-111. 
22 Neutralitet och försvar, av Bo Hugemark, s 57. 
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han var som sagt ett undantag.23 Den ökande rysskräcken under 1880-
talet är förvånande eftersom den hade magert verklighetsunderlag. 
Under 1890-talet fick vi däremot en anledning till oro i och med russi-
ficeringen av Finland.24 

Avslutning 

Vi har konstaterat att rysskräcken har gått i vågor med sporadiska 
toppar. Under 1600-talet såg man ryssarna som dumma barbarer och 
det var först efter 1709 vid Poltava och de följande ryska härjningarna i 
den svenska skärgården som man såg Ryssland som en jämbördig 
motståndare. Vi tror att mycket av rysskräcken beror på att det känns 
hotande att ha ett så stort och mäktigt land så nära inpå sig. Det kan 
också bero på att svenskarna var så överlägsna ryssarna tidigare för att 
så sakteliga med Peter den Store resa sig och bli allt mer överlägsna. 
Detta har satt djupa spår i den svenska folksjälen. 

Källförteckning 

Sverige som Stormakt 1560-1718, Michael Roberts, 1980 

Sveriges historia 1521-1809, Göran Behre, Lars-Olof Larsson, Eva 
Österberg, 1985 

Den svenska utrikespolitikens Historia vol 3, Folke Lindberg, 1958 

Historiska Nyheter nr 16, 1983 
Neutralitet och försvar, Bo Hugemark red, 1986 

Försvar och samhällsförändring, Hans Holmén, 1985 

Svensk historia, Jerker Rosén, 1970 

23 Försvar och samhällsförändring, av Hans Holmén, s 42. 
24 Den svenska utrikespolitikens historia, av Folke Lindberg, s 112-113. 
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Svenskarnas syn på ryssar genom 
tiderna 

Peter Dahlström, Mikael Svensson och Cecilia Wren 

De övergripande frågorna i följande uppsats har varit: 

- Har Norden/Sverige alltid fruktat faran i öster? 
- Hur har den utvecklats genom tiderna? 

1500- och 1600-talen 

Redan Gustav Vasa skrev år 1556 till sin son Erik "att moskoviterna 
strävade efter att bli en stormakt runt Östersjönsom Turkiet är i Asien 
och Afrika." 

Alltså ansåg han ryssen vara ett stort hot. Gustav Vasa skrev också i 
ett brev till Kung Kristian samma år att "moskoviten syftade alltid till 
att underkuva alla sina grannar".25 

I diplomatiska brev under 1590-talet förekom ofta beskrivningar av 
ryssar som de var: grova och plumpa, obildade, uppträdde groteskt 

of 
egenartat och osympatiskt. 

I början av 1600-talet producerade den svenska riksledningen krigs
propaganda som var avsedd att göra stor effekt på det krigströtta 
svenska folket. Man strävade efter att tysta ned alla tecken på krigs
trötthet i landet som hade kunnat nå utlandet. 

Den ryska faran togs 1610 upp till en säkerhetspolitisk diskussion 
med tre meningar: 

- Ryssland är alltid utvidgningsvilligt 
- Ryssland är alltid opålitligt, samt 
- Sverige behöver en förpost mot det ryska hotet27 

^ K Tarkiainen, 1974, s 36. 
26 K Tarkiainen, 1974, s 19-20. 

K Tarkiainen, 1974, s 36. 
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Enligt svenska observatörer från den här tiden var ryssarna också ö-
kända för sin böjelse för starka rusdrycker.28 Andra uttalanden var t ex 
"de svor ofta falskt i Guds namn"29 och de tre nationalegenskaperna 
ansågs vara: hat mot främmande, självsäkerhet och opålitlighet.30 

Kung Gustav Adolf yttrade vid ett tillfälle att man nådde längst genom 
att vara orädd bland barbarer som var inställda på att skrämma mot
ståndarna på flykten.31 I ett brev till Gustav Adolf skriver Jakob De la 
Gardie följande: 

Gustav Adolf må ursäkta, att vij hoos thett barbariske, skamlöse och 
otacksamme folket icke mehre hafve i saken denne gångern skaffe 
kunnet.32 

Jakob De la Gardie beskrev vidare 1611 att ryssarna var "ohöfledt 
folk och vethe icke af fremmande landz bruk och seder".33 Dessa 
nedlåtande ord och uttalanden förekommer ofta i början på 1600-talet. 
Vad menade man då med attributen grov och barbarisk? Ett flertal 
drag i den ryska kulturen tedde sig främmande i de svenska samtida 
betraktarnas ögon. Mycket iögonenfallande tycks enligt svenskt syn
sätt t ex bristen på civiliserade umgängesvanor ha varit. 

Synen på ryssarna som besvärliga förhandlingspartners byggde 
naturligtvis i många hänseenden enbart på att var och en som inte 
gick med på den svenska riksledningens planer betecknades som 
envis och hårdnackad. I ett flertal situationer kallade svenskarna rys
sarna för stolta och omedgörliga bara därför att de sistnämnda beva
kade sina intressen mot vad de uppfattade som svenska anspråk.34 

^ KTarkiainen, 1974, s 27. 

^ K Tarkiainen, 1974, s 30. 

^ KTarkiainen, 1974, s 33. 

^ KTarkiainen, 1974, s 23. 
32 KTarkiainen, 1974, s 23. 
33 K Tarkiainen, 1974, s 25. 

^ K Tarkiainen, 1974, s 31. 
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Svensk-ryska handelsrelationer 

Anna-Maria Andersson, Therese Eriksson, Henrik Wallenberg 

Inledning 

Vi har studerat Sveriges och Rysslands ekonomiska förbindelser under 
vissa perioder: vikingatiden, 1600-talet och sekelskiftet 1800- 1900-
talen. 

Vi har försökt ta reda på hur handeln skiljer sig åt i de olika tids
epokerna, vem som har haft övertaget i handeln mellan de båda län
derna och vilka handelspolitiska åtgärder man vidtagit i fredsförhand
lingarna. 

Svenska vikingar i österled 

Hur skiljer sig den svenska och ryska historiesynen om nordbor/svens
kar i österled? 

Sveriges och Rysslands syn på de svenska vikingarna i Österled skiljer 
sig väsentligt åt. Ryssland anser att vikingatidens Sverige var splittrade 
hövdingavälden, och de påstår även att det inte fanns så många viking
ar i Ryssland som svenska historiker hävdat.35 Tidigare trodde svenska 
historiker i enlighet med Nestorkrönikan att de svenska vikingarna 
hade haft stort inflytande den ryska statens uppkomst.36 Ryska histori
ker förnekade detta påstående, och hävdade i stället att det var de som 
hade haft inflytande i det svenska samhället.37 Nu är alla ense om att 
svenskarna inte har grundat den ryska staten.38 

25 
Svensk historia i rysk version, 1952, s 27. 

^ Andersson, Sveriges historia, 1944, s 33-34. 
37 Svensk historia i rysk version, 1952, s 27. 

^ Historiska nyheter, nr 16, 1983, s 7-8. 
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Hur kan dä alla vara ense om detta? 

Eftersom Sverige var ett hövdingavälde, skulle det vara omöjligt att de 
svenska vikingarna skulle ha kunnat utveckla en rysk stat. Det är svårt 
för en främling att åstadkomma en social och ekonomisk process i en 
handvändning. Det är många och krångliga problem som ska lösas, 
och om de inte är lösta i främlingens hemland, hur skulle de då lyckas 
lösa dem i ett land där de inte är välkomna?39 

Hur vet man att nordborna har varit i Ryssland? 

Det finns många nordiska gravar i Ryssland som man funnit innehålla 
typiska nordiska föremål. Speciellt kvinnogravarna har varit "lättare" 
att nationalitetsbestämma, eftersom kvinnornas klädedräkter och 
smycken var starkt skandinaviskt präglade, gentemot männens, som 
var mer internationella.40 

Vad har de forntida nordborna ägnat sig ät i Ryssland? 

Enligt de ryska historikerna har vikingarna ägnat sig uteslutande åt sjö-
röveri och plundringar i Ryssland, beroende på att det svenska vikinga
samhället bestod av så många stridande makter, att vissa ätter fick 
lämna landet pga "inbördeskrig".41 

Svenska forskare hävdar att på 900-talet for vikingarna i Österled på 
plundringståg, men övergick på 1000-talet till handel. Att de övergick 
till handel berodde på att fursten Jaroslav den vise hade lyckats knyta 
samman flera små hövdingavälden till en begynnande rysk stat. De 
blev då för starka för vikingarna.42 

Den handelspolitiska kampen under 1600-talet 

Under 1500-talet hade Hansan kontroll över östersjöhandeln. På 1600-
talet erövrade Sverige stora landområden runt Östersjönoch fick då 

39 Muntlig upplysning av Thomas Lindkvist, 1991. 

^ Historiska nyheter, nr 16,1983, s 7-8. 
41 Svensk historia i rysk version, 1952, s 27. 
42 Svedlov, Skandinaver i Ryssland under 1000-talet, (resumé) i Skandinavskij 

sbomik, (Skrifter om Skandinavien nr 19), 1975. 
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kontroll över Rysslands utfartsleder. Efter freden i Stolbova 1617 blev 
Gustav II Adolf tvungen att uppge ishavspolitiken och tanken på att få 
kontroll över archangelskhandeln. Han försökte i stället lägga om 
archangelskhandeln till svenskkontrollerade hamnar i Östersjön 
genom att sänka tullavgifterna till 2% vid de svenska stapelstäderna 
Riga, Reval (Tallin), Narva, Viborg och Stockholm.43 

En stapelstad var en stad som i äldre tider användes för utrikes
handel och i de svenska stapelstäderna var det förbjudet för t ex en 
ryss att handla med en britt.44 Handeln måste gå genom svenska köp
män. Detta kallades gästhandelsförbudet. Detta ogillades av de ut
ländska köpmännen, eftersom de då fick betala tullavgifter till både 
Sverige och importlandet. De ledande städerna i östersjöprovinserna 
mot direkthandel var Riga, Reval och Narva, beroende på att de var 
stapelstäder och tjänade stora pengar på tullinkomsterna. 

När Ryssland inte lyckades erövra de svenska östersjöprovinserna 
under 1650-talet, var man tvungen att försöka med diplomatiska hand
lingar för att uppnå så gynnsamma villkor för de egna köpmännen 
som möjligt. När fred slöts i Kardis l66l, kom man fram till de bestäm
melser som skulle vara normgivande ända fram till stora nordiska kri
get, t ex: 

- Handeln mellan Sverige och Ryssland skulle vara fri och obehind-
rad, men endast om tullavgifter riktigt fastställdes. 

- Fyra städer i vardera land utsågs där det andra landets köpmän fick 
bedriva handel. Städerna i Ryssland var Moskva, Novgorod, Pskov 
och Perejaslavl Zalesski. I Sverige utsåg man Stockholm, Riga, Reval 
och Narva. 

- Ryssland fick ha egna skepp i Östersjön, trots att de inte hade någon 
hamn där. 

43 Ekonomiska förbindelser mellan Sverige och Ryssland under 1600-talet, 

(EFSR), 1978, s III, X, 173. 
44 

Svensk uppslagsbok, band 27, 1958, s 220, (red H Åkerlund). 

88 



Konfliktpunkter mellan Sverige och Ryssland 1660-
1680 

Den stora konfliktfrågan: med vem och var fick man handla? 

Åren närmast efter kardisfreden var de svenska köpmännens villkor i 
Ryssland förmånligare än de ryska handelsmännens i Sverige. Senare 
åtstramades de utländska köpmännens rörelsefrihet i Ryssland. Vid 
slutet av 1670-talet och i början på 1680-talet försämrades de svensk
ryska handelsförhållandena p g a Rysslands gamla önskan att nå fram 
till östersjökusten, men i mitten av 1680-talet rådde åter vänskapliga 
förhållanden.45 

Varor i handelsutbytet mellan Sverige och Ryssland 

Rysslands viktigaste exportvaror var följande produkter: hampa, tim
mer, vax, tjära, pälsvaror, hudar, bast, talg, smör och i vissa fall 
spannmål. 
Sveriges viktigaste exportvaror var järn, stål, koppar, kläde, vin, kryd
dor och spannmål.46 

Ekonomiska förbindelser 1886-1917 

Före revolutionen 1917 följde svenskarna två ekonomiska utveck
lingslinjer i Ryssland. Det var företagsetablering och handel. Mellan 
1886 och 1915 etablerade sig fem stora svenska företag i Ryssland. Det 
var Wicanders kork, LM Ericsson, Gasaccumulator (AGA), Allmänna 
Svenska Elektriska Aktiebolaget (ASEA) och Svenska Kullagerfabriken 
(SKF).47 Dessa företag blev då transnationella företag 
(multinationella), bolag som verkar i flera olika länder. 

Svensk handel fick ett ganska starkt uppsving i Ryssland åren just 
före 1917. 1913 gick 4% av Sveriges totala export till grannlandet i 
öster, och varorna hade en väldigt hög förädlingsgrad. Samma år kom 

^ Historisk tidskrift, A Loit, 1964, s 303-322. 
46 EFSR, 1978, s III. 

^ Historisk tidskrift, H Carlbäck-Isotalo, 1985, s 189-190. 
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75% av den svenska exporten från svenska företag i Ryssland. 1917 
hade den svenska rysslandsexporten ökat till 9,5% av Sveriges totala 

48 export. 

De tio största svenska företagen i Ryssland. räknat i kronor'. 

ASEA 9650000 Kr 
LM Ericsson 6910000 Kr 
AB Svenska Kullagerfabriken 4750000 Kr 
Vintervikens AB 2 500 000 Kr 
Berggren Arendt 2100000 Kr 
Hagman, Nadine 2000000 Kr 
Husqvarna Vapenfabrik 480000 Kr 
AB Separator 400000 Kr 
Christensson 190000 Kr 
Scania-Vabis 115000 Kr 

Slutord 

Under vikingatiden var det byteshandel som gällde, medan pengarna 
hade slagit igenom när vi träffar de svenska och ryska köpmännen 
igen under 1600-talet och sekelskiftet 1800- 1900-talen. Eftersom rys
sarna inte lyckades erövra något landområde vid Östersjönförrän vid 
början av 1700-talet, har svenskarna haft övertaget i handeln, till rys
sarnas besvikelse. Sverige har hela tiden försökt kontrollera Rysslands 
utrikeshandel, t ex genom att sänka tullavgifterna vid de svenska pro
vinserna, vilket resulterade i att det inte längre lönade sig att skicka 
exportvarorna via Archangelsk till Västeuropa. 

När Sverige förlorat sin stormaktsställning, försökte man kontrollera 
den ryska handeln genom att etablera svenska företag i Ryssland. 

Käll- och litteraturförteckning 

I Andersson, Sveriges historia, 1944 

H Carlbäck-Isotalo, Pengar eller politik, i Historisk tidskrift, 1985 

^ Historisk tidskrift, H Carlbäck-Isotalo, 1985, s 190. 

^ Riksarkivet, Ryska utredningskommissionen, vol 36, 1919. 
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Ekonomiska förbindelser mellan Sverige och Ryssland under 1600-
talet, 1978 

Historiska nyheter, nr 16, 1983 

T Lindkvist, muntlig upplysning, 1991 

A Loit, Sverige och östersjöhandeln under 1600-talet, i Historisk tid
skrift, 1964 

Riksarkivet, Ryska utredningskommissionen, vol 36, 1919 
M Svedlov, Skandinavier i Ryssland under 1000-talet, (resumé), i 

Skandinavskij sbornik, (skrifter om Skandinavien) nr 19, 
1975 

Svensk historia i rysk version, 1952 

Svensk uppslagsbok, band 27, 1958, H.Åkerlund red. 

91 



Raoul Wallenberg 

Cecilia Wren, Jessika Åberg 

Varför var Raoul Wallenberg i Ungern? 

Raoul Wallenberg befann sig på amerikanskt uppdrag i Ungern 1944. 
Han var utvald som en person från en neutral stat att försöka rädda 
judar undan Adolf Eichmanns deportationståg till gaskamrarna. 

Officiellt var Wallenberg sekreterare på den svenska ambassaden i 
Budapest. Hans arbete gick ut på att ge alla judar med svensk an
knytning s k skyddspass. Med hjälp av dessa kunde de påvisa att de 
stod under den svenska statens skydd. 

I oktober 1944 när de ungerska fascisterna, pilkorsarna, tog makten 
med hjälp av tyskarna, delade Wallenberg och hans medhjälpare ut 
massvis av skyddspass. 

I november 1944 drev Eichmann iväg tusentals judar från Budapest 
på en "dödsmarsch". Enligt vissa källor följde Wallenberg efter med 
flera lastbilar med mat och kläder för att hjälpa de som lämnats att gå 
under längs vägen. 

Den 15 januari 1945 kom ryssarna för att befria Budapest undan 
fascisterna och tyskarna. Många människor blev gripna och däribland 
Raoul Wallenberg. 

Anledningen till Wallenbergs försvinnande 

Professor Bernt Schiller har efter 15 års studerande av fallet Raoul Wal
lenberg slutit sig till att ryssarna trodde att Tyskland och västmakterna 
förberedde en separatfred på västfronten för att sedan gadda ihop sig 
mot Sovjet, och ryssarna trodde att kontakten gick genom kontakter i 
hjälporganisationer, bland annat via Raoul Wallenberg. 

Andra tror att Wallenberg greps av en ren slump eller av misstag 
bland andra krigsfångar. Åsikter om att Wallenberg dött i strider i 
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Budapest eller att han sattes i fängelse av ungerska fascister har också 
förekommit. Dessa påståenden har dock bevisats felaktiga. 

Vad gjorde Sverige? 

På diplomatisk väg gjordes svenska förfrågningar om Wallenberg. 
Sovjet meddelade att man tagit Wallenberg och hans egendom i be
skydd. Efter ytterligare påtryckning från Sverige svarade Sovjet att man 
inte visste var han befann sig. I början av 1950-talet, när tyska och 
italienska krigsfångar började friges, gjordes även svenska förfråg
ningar där. Det kom då fram att Wallenberg skulle ha suttit i sovjetiska 
fängelser. 

Inte förrän 1957 kom det första konkreta uttalandet från Sovjets sida. 
Man hade funnit en rapport utskriven av en läkare vid Lubjanka-
fängelset i Moskva. Läkaren Smoltsov förklarade att Wallenberg avlidit 
17 juli 1947 p g a en hjärtattack. 

På senare år har forskare försökt att få UD:s stöd för att genomföra 
en teknisk undersökning av Smoltsovrapporten och ge möjligheter att 
tillsammans med en svensk-sovjetisk grupp söka vidare i sovjetiska 
arkiv. UD förklarade att man inte var beredd att ta initiativ i den 
vägen. En av orsakerna var att Wallenbergs familj inte var intresserad 
av sådana undersökningar. Man har dock gjort en undersökning av 
Smoltsovs handskrift på rapporten och har funnit den äkta. 

Smoltsovrapporten översatt till svenska: 
Jag rapporterar, att den för Eder bekante fången Wallenberg i natt 
plötsligt avled i cellen, förmodligen till följd av en uppkommen myo-
kardinfarkt. I anslutning till av Eder givna instruktioner att personligen 
ha tillsyn över Wallenberg utber jag mig anvisning om vem som skall 
få i uppdrag att verkställa obduktion i syfte att fastställa dödsorsak. 

17.7 1947 

Chef för fängelsets sanitetsavdelning 
Överste i medicinska tjänsten 

Smoltsov 

Smoltsov lade sedan till ett kort meddelande till rapporten: "Har per
sonligen underrättat ministern. Order har givits om likets kremering 
utan obduktion. 17.7 Smoltsov" 

Trovärdigheten av denna rapport har diskuterats, men när den över
lämnades till Sverige medföljde även andra rapporter från Stalin-tiden. 
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Varför skulle då inte Smoltsovrapporten överlämnas när alla andra 
handlingar lades fram? 

Är vittnena trovärdiga? 

Som ett litet exempel vill vi peka på att många vittnen i fallet Wallen-
berg faktiskt inte är speciellt trovärdiga. Vi har läst en specialberättelse 
skriven av diplomaten Lars G-son Berg som befann sig i Budapest 
samtidigt som Wallenberg. Lars G-son Berg berättar om vad som 
hände i början av februari 1945 när ryssarna hade kommit för att be
fria Budapest, och trängde sig in i ambassaden söndagen den 11 feb
ruari: "Min hund sköts i en trappuppgång." 

Notera då att två dagar senare, nämligen tisdagen den 13 februari 
lämnade Lars G-son Berg ambassadbyggnaden: "Väl utkommen på 
gatan blev jag omedelbart fråntagen min klocka och efter en kortare 
promenad även min hund". Detta är nu inget viktigt i fallet Wallen
berg, men ändå visar det en viss förvirring i tankegångarna hos vittnet. 
Vad är det dä som säger att inte andra vittnen också är osäkra om vad 
som egentligen hände? 

Myten Wallenberg 

Många stiftelser och föreningar runt om i världen har upprättats till 
minne av Raoul Wallenberg. Hans insatser under andra världskriget, 
för judarna, kommer aldrig att glömmas. Han har blivit föreslagen till 
Nobels fredspris och utnämnd till hedersmedborgare i USA. Många 
gator och torg har uppkallats efter honom. 

Eftersom det råder ganska många oklarheter kring fallet Raoul Wal
lenberg, så lämnas stor plats för egna spekulationer och teorier. Ofta 
händer det att människor överdriver, skapar egna illusioner om någon 
vars öde ej är uppklarat. En legend blir till. Legenden Raoul Wallen
berg kommer nog aldrig att dö bort. 

Följande litteratur har använts: 

Specialberättelse av Lars G-son Berg 

Kopia av Smoltsovrapporten 
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En legend väcker frågor: Bernt Schiller 

Allt material måste granskas. Ur DN 7.2 1990 av: H Carlbäck-Isotalo, B 
Schiller, H Villius 

Kopia av fängelsekorten 
Slå igen fallet Wallenberg: Gp Sven Britton 
Intervjumaterial med Georgij Nikolajevitj Farafonov 
Rapport rörande de ungerska judarnas läge: Raoul Wallenberg 
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Kunglig propaganda 1788-90 

Peter Dahlström 

I detta pm har jag försökt att svara på de åtta frågorna: 
1 Hur Gustav III med vänner motiverade ett anfallskrig mot Ryssland 
2 I vilka media som den anti-ryska propagandan fördes 
3 Vilket innehåll den anti-ryska propagandan hade 1788-1790 
4 På vilket sätt krigsnyheterna gjordes till propaganda 
5 Varför det var svårare att bedriva anti-rysk propaganda avsedd för 

utlandet än inrikes propaganda 
6 Hur prästerna ställde sig till frågan om rysk-svenska kriget 
7 På vilka sätt den svenska adels- och officeraroppositionen kunde 

sprida sin propaganda 
8 Vad egentligen Anjala-förbundet var 

Kriget mot Ryssland 

Kriget mot Ryssland gick enligt Gustav III av stapeln dels på grund av 
det ryska sändebudet Razumovskijs påstådda försök att utså split inom 
landet.50 Dels genom ett intermezzo vid Punmala i Finland, där på
stådda ryska trupper skulle ha angripit svenska.51 Och dels genom att 
Ryssland hade vägrat att gå med på de svenska villkoren för fred, 
(som i verkligheten varit så hårda att Gustav III inte vågat offentliggöra 
dem i svensk press).52 

Då kriget börjat med ett strategiskt nederlag av stora mått för sven
skarna vid ön Högland i finska viken och det stod klart att ett snabbt 
slut på kriget inte var att vänta, började propagandan att tas i använd
ning på allvar. Något som var nytt för den här tiden var den stora 
mängden tidningar som nu fanns inom landet. Samtliga dessa tidning
ar var beroende av så kallade privilegier för att få ge ut upplagorna, 
och detta fick man från kungen som genom detta hade en så gott som 

^ Boberg, Kunglig krigspropaganda, s 16. 
51 Ib, s 17. 
52 Ib, s 20. 
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total kontroll över det tryckta ordet. Därtill fanns broschyrlitteratur, 
skillingtryck och sist men definitivt inte minst fanns prästernas rojalis
tiska och patriotiska predikningar som säkerligen påverkade åhörarna. 

Den antiryska propagandan 

Vad det gäller den anti-ryska propagandans innehåll så framhöll man 
för resten av Europa den fara för maktbalansen som Ryssland utgjor
de.53 Inför hemmafronten utmålade man ryssarna som svekfulla och 
aggressiva och man pekade särskilt på deras barbariska och grymma 
sidor. Andra teman var kejsarinnan Katarinas påstådda försök att skilja 
Finland från Sverige.54 

Krigsnyheterna kom att mer eller mindre följa krigslyckan och man 
snålade inte med försöken att utmåla oavgjorda eller dåliga slag som 
segrar. Slaget vid Högland till exempel, där hela den svenska för
hoppningen om ett snabbt vunnet krig slogs i bitar, förklarades som 
en stor seger. I andra fall släppte man helt enkelt inte ut några nyhe
ter. Ett slående exempel är att Sveriges tidningsläsare 1788 visste mer 
om ett krig mellan Österrike och Turkiet än om den finska kampan
jen.55 

I utlandet var den svenska propagandan långt ifrån lika effektiv som 
hemma på grund av dels tidningarnas oberoende och dels rysk kon
kurrens. Faktum är att den svenska diplomatkåren på kontinenten 
ansåg att ryssarna systematiskt mutade de ledande europeiska tidning
arnas chefredaktörer.56 Svenskarna var dock inte sämre än att dom 
följde exemplet och upprepade försök gjordes att muta de ledande 
tidningarna. Framgången med detta var dock milt sagt måttlig.57 

Prästernas inställning till det pågående kriget var tämligen allmänt 
rojalistisk och patriotisk, delvis p g a kungens stora hänsyn till deras 

53 Ib, s 65. 
54 Ib, s 70. 
55 Ib, s 88. 
56 Ib, s 132. 
57 Ib, s 133. 
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stånd58 och dels beroende på att kungen placerat män som var efter 
hans eget sinne på samtliga biskopsdömen inom landet.59 

Oppositionen mot kriget 

Oppositionens huvudsakliga sätt att sprida propaganda på var genom 
handskrivna flygblad.60 Den övriga pressen stod under statlig kontroll 
och var sålunda inte inom räckhåll för dem. Vissa försök att smuggla 
in material som tryckts på kontinenten slutade i snöpliga misslyckan
den,61 och i och med att det enda övriga sätt att propagera på var 
genom de redan nämnda flygbladen så var det givet att den oppositio
nella propagandan inte förmådde mycket mot den rojalistiska. 

Anjalaförbundet bestod av 120 officerare som den 12 augusti 1788 
samlats på den finska gården Anjala där dom slog fast att kriget mellan 
Ryssland och Sverige var olagligt och begärde omedelbara freds
förhandlingar62 Det var detta besked som Gustav III fick som svar på 
det krav om en trohetsförklaring han ställt 11 augusti. Ironiskt nog 
blev detta kungens räddning då han när kriget nu gick påtagligt dåligt 
plötsligt, som från himlen, fick en förträfflig syndabock. Upproret iso
lerades och ledarna arresterades. Det blev dock bara en av dem, en 
överste, som blev avrättad. 

58 Ib, s 136. 
59 Ib, s 137. 
60 Ib, s 56. 

^ Ib, s 64. 

^ Hennings B, Gustav III, s 267. 
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Sverige, svenskarna och utlandet -
rapport från seminarierna 

Thomas Jonter 

Idén bakom denna temainriktning hämtar sin omedelbara näring ur 
Sveriges beslut om att ansöka om EG-medlemsskap. Med allt tal om 
Europa och europeisk kultur, som nu det lilla "randstatslandet" Sveri
ge ska bli en del av, kan det vara av intresse att titta lite närmare på 
vår egen historia. Hur Sverige som rike och stat växt fram. Hur ett 
svenskt nationalmedvetande utvecklats och när man överhuvudtaget 
kan tala om "svenskhet". Svenska "egenheter" som den länge funge
rande neutralitetspolitiken och landets geografiska läge, tänkte jag mig 
på planeringsstadiet kunde utgöra, huvudutgångspunkter för vidare 
diskussioner och för mer specificerade punktnedslag i landets historia. 
En annan spännande utgångspunkt, som jag laborerade med, var det 
faktum att vi nu år 1991 är beredda att ge upp vår nationalstatsidé för 
att ingå i ett sorts överstatligt Europa. Genom att då studera den sven
ska nationalstatens framväxt fram till idag, och dessutom se tillbaka på 
tidigare epokers syn på nationen, dess gränser och funktioner, kan 
man diskutera olika ekonomiska och ideologiska behov som mani
festerats genom århundrandena. 

Under temanamnet Sverige, svenskarna och utlandet kan man i 
stort sett rymma hela den svenska historien. Därför var det viktigt att 
det konkreta arbetet följde mer eller mindre klart preciserade utgångs
punkter, för att man inte skulle ramla ut i abstrakta nonsensdiskussio-
ner. 

Med tanke på att gruppen bara bestod av sju deltagare delade jag 
upp dem i två undergrupper. För att kunna skapa ett någorlunda bra 
diskussionsklimat bör det minst vara tre deltagare i varje grupp. Efter 
ett visst huvudbry kom jag fram till att skapa två breda deltema-
inriktningar, som i sin tur kunde komplettera varandra under ett och 
samma tak. Sagt och gjort, de två inriktningarna blev: 

- Staten och dess framväxt. Såväl geografiska som politiska aspekter 
skulle bli föremål för studier. Med denna breda inriktning kan man 
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kosta på sig att vara öppen för gruppens egna önskemål och idéer, 
eftersom man har en konkret bas att falla tillbaka på. 

- Svensk mentalitet, om man överhuvudtaget kan tala om en sådan. I 
så fall hur och när? Har den svenska "karaktären" skiftat under 
historiens gång? Kan man tala om en sorts idealtypisk svenskhet, 
som under vissa tider har fått stå som ett dygdemönster för ideologi 
och folkuppfostran? 

Eftersom ambitionen var att gruppernas ansträngningar skulle resul
tera i små miniuppsatser, inriktade jag mig på att vi förutom att forska 
också skulle lära oss att skriva och disponera en uppsats. Det sist
nämnda innebar att vi varvade materialinsamling och analysarbete 
med att diskutera en uppsats uppläggning. Tanken var att det färdiga 
resultatet i möjligaste mån skulle bli lik en vetenskaplig uppsats med 
frågeställningar, noter och slutsatser. 

Forskarskolan var så upplagd att man under första veckan varje 
förmiddag hade föreläsningar, som i stort sett följde en kronologisk 
ordning, därefter följde gruppseminarier under eftermiddagarna. I och 
med ambitionen att gruppernas skrivna resultat i möjligaste mån 
skulle se ut som en vetenskaplig uppsats, hade jag tänkt mig att vi 
skulle koncentrera oss på en mer begränsad period i Sveriges historia. 
Då vi tre seminarieledare, tillsammans med de övriga ansvariga, 
diskuterade uppläggningen av temaarbetet, tyckte de flesta att det 
vore spännande att pröva olika utgångspunkter. Det skulle inte minst 
ge erfarenheter för eventuellt kommande forskarskolor. 

Redan efter första dagen insåg jag att min planerade väg var kantad 
av problem. Två veckor är en kort tid och med tanke på det intensiva 
programmet, var risken för splittring och förvirring överhängande. Om 
man dels skulle försöka tillägna sig föreläsningarna med efterföljande 
diskussioner med föreläsaren, och dels koncentrera sig på ett begrän
sat problemområde, löpte man stor risk att slutresultatet skulle bli 
halvdant eller ogenomfört. Så även jag följde den kronologiska inrikt
ningen. 

Genom att följa den kronologiska uppläggningen kunde två ambi
tioner förenas under ett och samma tak: kunskapsinhämtande och 
uppsatsskrivande. Genom att gå den vägen kunde man återknyta till 
förmiddagens föreläsningar och diskutera dess relevans för våra egna 
problemställningar. 
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De två första dagarna ägnade jag åt att diskutera historia som 
vetenskap, kritiskt tänkande och till min hjälp hade jag olika metod
övningar. Vi studerade artiklar från olika tidningar och deras rapporter 
av samma händelse, potatiskravallerna i Stockholm 1917. Det höll 
också - på kort sikt - att bli mitt fall. Medan de andra temainriktning
arna störtade ner i sitt källmaterial, sysslade vi med teoretiska resone
mang. Gruppdeltagarna såg mer och mer ut som frågetecken och till 
slut insåg jag att vi måste in i källorna på en gång och utifrån det kon
kreta materialet diskutera teori och metoder etc. Samtidigt som vi 
hade denna långa startsträcka med ett och annat hinder, tog vi igen 
det då vi mot slutet av forskarskolan skulle skriva uppsatserna. Då 
märktes det att alla gruppdeltagare verkligen hade tillvaratagit det teo
retiska momentet: gruppmedlemmarna reflekterade över frågeställ
ningar och hypoteser, de ifrågasatte fakta och vred och vände på olika 
resonemang. Kort sagt, föresatsen att skriva vetenskapliga uppsatser 
hade lyckats. 

Arbetsgrupperna 

Staten 

I temagruppen Staten började vi med att diskutera olika distinktioner 
mellan begreppen rike och stat. Vi diskuterade en stats funktioner och 
hur man kan tänkas definiera en stat. Vi använde oss av Magnus 
Erikssons landslag (Lund, 1962), och framför allt konungabalken där 
kungens maktposition reglerades. Genom att studera de olika paragra
ferna kan man krama ut en mängd information om den tidens Sverige. 
Utifrån denna närläsning resonerade vi oss fram till olika kriterier för 
hur en stat, respektive ett rike skall definieras. En bild av en medeltida 
statsbildning tog form, och mot den bilden försökte vi föreställa oss 
hur denna utveckling gått till. Naturligtvis hjälpte de olika föreläsning
arna oss på traven. Speciellt i detta första skede Stellan Dahlgrens 
Maktstatens framväxt på 1500- och 1600-talen. I och med att Dahl
gren levererade en entydig och koncis definition av begreppet stat, (se 
ovan) kunde vi utifrån den resonera oss fram till en för oss lämplig ut
gångspunkt. 
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Därefter gick vi fram i tiden och studerade ett brev ur Gustav Vasas 
registratur. Gustav Vasas brev till bergsmännen vid Kopparberget 
(10/12 1542). Utifrån brevet kunde vi diskutera en stark stats framväxt 
och Gustav Vasas centraliseringssträvanden under denna tid. Vi för
sökte jämföra den stat som nu skymtade fram framför våra ögon med 
den bild vi hade av Magnus Erikssons statsbildning. 

Från 1500-talets Sverige gjorde vi ett hopp till 1865 års riksdag och 
diskussionerna om tvåkammarriksdagens införande. Vi studerade gre
ve Henning Hamiltons inlägg i riddarhuset den 5/12 1865 (Adelns riks
dagsprotokoll). Här kan vi se en ny syn på staten, och dess roll och 
mot den bakgrunden diskuterade vi industrialiseringen av Sverige och 
behovet av en annan statsapparat. 

Förutom dessa källor hade vi till hjälp referenslitteratur, exempelvis 
Thomas Lindkvist, Plundring, skatter och den feodala statens fram
växt (Opuscula Historica Upsaliensis, 1990) och universitetshand
böcker av typen Carlsson - Rosén, Svensk historia 1-2. 

Mentalitetsgruppen 

Mentalitetsgruppen började med att titta på Adam av Bremens skild
ringar där han beskriver det dåtida Svitjod och dess folks seder och 
bruk. Vi resonerade en hel del kring begreppet mentalitet, och om 
man överhuvudtaget kan tala om en svensk nationalkaraktär. Med tan
ke på ämnets svårighet ägnade vi ganska mycket tid till att hitta en 
lämplig analysram för att kunna arbeta med texterna. Från förmedel
tiden slungade vi oss fram till 1600-talet där vi tog del av en italienares 
skildring av det svenska lynnet, Lorenzo Magalotti, Sverige under år 
1674 (Stockholm 1912). Med Magalottis beskrivning av svensken kun
de vi dessutom diskutera olika problem, som uppkommer i och med 
att man studerar resebrev; sanningsvärde, tendens och urvalsmetod. 

Från en italienares 1600-talsperspektiv på svensken förflyttade vi oss 
till 1800-talets nationalistiska stämningar. Genom att studera Richard 
Dybecks text, vår nuvarande, om än en aning förändrade, national
sång, Du gamla, du friska, du fjällhöga Nord kunde vi ta oss in i de 
nya nationalstatsidéer som växte fram under förra seklet. Vi diskutera
de begrepp som fosterländskhet och patriotism och frågade oss varför 
denna idéflora uppstod under just den här tiden. Dessutom tog vi del 
av August Strindbergs I Bernadottes land (Stockholm, 1981), där för-
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fattaren från exilen i Paris öser galla över Sverige och den svenska 
mentaliteten. Boken, som består av artiklar skrivna i en fransk tidskrift 
på 1880-talet, är en utmärkt illustration av en kritikers syn på den stor
svenska nationalism som då blommade i Sverige. Peter Englunds före
läsning Mentalitetshistoria, trots att den kom i slutet av forskarskolan, 
hjälpte oss en hel del med att lösa upp de knutar som en mentalitets
studie alltid innebär; hur kan man överhuvudtaget komma åt en 
mentalitet? 

Givetvis använde sig mentalitetsgruppen av referenslitteratur, bl a 
av Christer Strahls avhandling Nationalism & socialism. Fosterlandet i 
den politiska debatten i Sverige 1890-1914, (Stockholm, 1983). 

Avslutningsvis måste jag säga att båda grupperna överträffade mina 
vildaste fantasier i fråga om att prestera vetenskapliga uppsatser. Kom 
ihåg; forskarskolan varade bara i två veckor och under denna tid in
hämtades en mängd kunskaper, som inte i direkt manifesterad form 
kom till uttryck i uppsatserna. Då förstår man att deltagarna arbetade 
intensivt. Det är imponerande. 
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Svenska statens utveckling under 800 år 

Anna Dahlund, Maria Edström, Sandra Lind, Mika Nyman 

Inom temainriktningen Sverige, svenskarna och utlandet har vi valt att 
inrikta oss på att studera den svenska statens framväxt. Undersök
ningsperioden omfattar tiden mellan 1000-talet och slutet av 1800-talet. 

Ett av våra centrala problem har varit att fastställa en distinktion 
mellan begreppen rike och stat. Uppkomsten av Sverige som territori
ell enhet har varit föremål för livlig debatt. Bland forskare har man 
dock ofta glömt bort att diskutera just skillnaden mellan ett land som 
territorium (rike) och ett land under en fungerande politisk makt
apparat (stat). Vi har funnit det mer intressant att studera ursprunget 
och utvecklingen av Sverige i den senare bemärkelsen, då detta kan 
föra oss längre och ge perspektiv på dagens samhällsstruktur. När det 
gäller att definiera en tidig statsbildning har vi kommit fram till att sta
ten kännetecknas av: 

- förekomsten av politiska institutioner 
- ett gemensamt försvar under en central ledning 
- kodifierade lagar, gemensamma för hela landet 
- gemensam religion 
- nya framväxande klasser: ämbetsmannaklass, jordaristokrati etc.63 

Med några snabba nedslag i den svenska historien vill vi visa hur 
samhällets framåtskridande innebär att en mer komplicerad social 
struktur med nya klasser och intresseinriktningar växer fram. Detta 
kräver i sin tur en alltmer förfinad statsapparat för att upprätthålla en 
fungerande organisation. Organisationens funktion är bland annat att 
fördela resurser, och då främst i den dominerande klassens intressen. 

Inledningsvis tänker vi titta på Sverige på 1000-talet, eftersom fakto
rerna som kommer att leda fram till en stat då börjar skönjas. Vidare 

(A 
Lindkvist T, Plundring, skatter och den feodala statens, framväxt, Opuscula 

Historica Upsaliensia 1, 1991. 
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ska vi granska Magnus Erikssons landslag från ca 1350, som utgör en 
milstolpe i den svenska statens historia. 

Nästa nedslag görs i Gustav Vasas 1500-tal, då kungen knyter riket 
närmare till sig. Vi har studerat ett brev skrivet av Vasa 1542 där detta 
kan påvisas. 

Som avslutning berör vi 1800-talets stora politiska omvälvning, in
förandet av en tvåkammarriksdag, genom ett debattinlägg av greve 
Hamilton år 1865. 

Steg på vägen mot en enad stat 

Under 1000-talet ersätts vikingatidens ättesamhälle av ett medeltida 
ståndssamhälle. Kristendomen börjar att alltmer dominera landet och 
därmed förena de olika landsändarna. Så småningom börjar kunga
makten att företräda en förhållandevis organiserad maktstruktur. De 
priviligierade frälsestånden tar form. Vid tiden för utarbetningen av 
Magnus Erikssons landslag ca 1350 bestod Sverige av 9 lagmans-
dömen, jämte 7 biskopsdömen. Landslagen, som var enhetlig för hela 
Sverige, ersatte landskapslagarna och kom att stärka känslan av sam
hörighet mellan de olika landskapen. Lagen slog fast att Sverige skulle 
styras av en kung. Denne skulle väljas av lagmännnen från de olika 
lagdömena. Vidare fick rådet en fast sammansättning och bestämda 
regler för att utse dess medlemmar fastställdes.64 

Enligt konungabalken skulle kungen styra över riket, men någon 
egentlig verkställande organisation fanns inte. Det feodala samhället 
baserades på personliga relationer mellan överhet och undersåte, vil
ket kunde inskränka på kungens möjligheter att genomdriva sina be
slut i full utsträckning.65 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att 1300-talets Sverige var en 
bra bit på väg mot att bli en stat enligt vår definition. 

Det fanns en gemensam lag för hela landet, ett priviligierat frälse
stånd och katolicismen är den förhärskande religionsinriktningen. 
Dock fanns inga enhetliga politiska institutioner, ej heller något ge
mensamt försvar. 

64 Konungabalken, paragraf fyra. 

^ Hämtat från Stellan Dahlgrens föreläsning "Maktstatens framväxt under 

1500- och 1600-talen", under forskarskolan 7/8 1991. 
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1500-talet: Den starka statsmaktens framväxt 

Vi vill peka på tre faktorer som har haft stor betydelse för statsmaktens 
framväxt under 1500-talet: En ökad kontroll över landets produktion 
och tillgångar med hjälp av en ny administration, ett gemensamt för
svar och statlig kontroll över kyrkan. 

Gustav Vasa vidtog avgörande åtgärder för att centralisera och där
med stärka den svenska statsmakten. Ett exempel på hans framgångs
rika strävan att uppnå full kontroll över landets inkomster kan ses i ett 
brev till bergsmännen i Falun daterat 10 december 1542. 

I brevet uppmanar han till samarbete med staten för att förbättra 
den nationella ekonomin. Detta ska ske genom en ökad malm
produktion och en övergång från en lokalt till en statligt kontrollerad 
malmförädling. Härmed skulle staten både få avsevärt större inkoms
ter och ett utvidgat inflytande över regionen. 

För att få dalmasarna med sig påvisar Vasa speciellt nödvändigheten 
av att behålla det gemensamma försvaret ekonomiskt starkt för att stå 
emot det lurande hotet från Danmark: 

Konung Christierns barn och theres målssmän thesse Trenne Rijkers 
och allés wåress hetskeste och wärste Fiender hafwe månge selsinde 
och farlige rådh. 

En av Gustav Vasas viktigaste åtgärder för att stärka statens makt var 
att verka för reformationen i Sverige. Protestantismens införande in
nebar att påven inte längre var en konkurrent till kungen om inflytan
det över kyrkan. I och med att kyrkan underställdes staten kunde den 
användas som ett instrument för att föra ut statens budskap och där
med ena det svenska folket. Vasa avvecklade länen och införde istället 
hertigdömen som besattes av kungens söner och andra förtrogna. Med 
det ville konungen utplantera den enhetliga statsmakten i olika lands
delar, för att bättre kunna kontrollera Sveriges lokala myndigheter. 
Trots att feodalismen i traditionell bemärkelse nu spelat ut sin roll för
svagades inte adelns ställning som priviligierad klass. Den fann i stället 
nya försörjningsvägar inom byråkratin och försvaret.66 

66 • Äter hänvisar vi till Stellan Dahlgrens föreläsning. 
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Representationsreformen 

Vårt sista nedslag i historien sker i senare delen av 1800-talet. Samhäl
let har nu övergått från feodalism till kapitalism, och liberalismen har 
börjat att prägla samhället. Den kapitalstarka borgarklassen håller på 
att ta över adelns ledande position i samhället. Gränsen mellan de 
båda klasserna var dessutom diffus pga att ingifte och nyadling tilläm
pats i stor omfattning.67 Kungens personliga makt har till stor del för
skjutits till hans alltmer självständiga organisation. I liberalismens anda 
genomförs en rad reformer och den kanske viktigaste gällde stånds
riksdagens avskaffande och införandet av en tvåkammarriksdag. Det 
var tänkt att den nya riksdagen skulle återspegla den förändrade 
sociala struktur som vuxit fram i och med borgarnas frammarsch. 
Reformförslaget blev hårt angripet, framför allt av adeln, som skulle bli 
dess stora förlorare. Vi har studerat ett inlägg i debatten framfört av 
greve Henning Hamilton vid en överläggning i Riddarhuset 
1865."Ordet reform har under de sista tre åren stått inskrifVet på hvars 
och ens fana" säger greve Hamilton och fortsätter: 

Men sedan det Kongl. förslaget framlades har förhållandet blifvit 
annorlunda [...] förslaget är icke längre en reform, hvilket betyder en 
ombildning, förbättring och utveckling af det bestående. 

Hamilton sätter sig alltså inte emot en förändring av riksdagen, utan 
ser det snarate som något oundvikligt. Han protesterar dock emot det 
liggande förslagets utformning, eftersom gemene man får försämrade 
möjligheter att påverka valet av riksdagsmän till andra kammaren -
"Man kan tvista om landstingen äro lämplige valkorporationer" på
pekar Hamilton angående reformens förslag om att riksdagsmännen 
skulle utses av landstingen. Hamiltons farhågor besannades också så 
till vida att den nya riksdagen bara kom att företräda en mycket liten 
del av befolkningen. Även vad valbarheten beträffar omfattade den 
endast en snäv krets, nämligen de ekonomiskt välbärgade. Av detta 
kan man dra slutsatsen att kapitalet blivit en viktig källa till makt och 
inflytande i samhället. Till skillnad från förhållandet under feodaltiden 

^ Här bygger vi delvis på Kekke Stadins föreläsning från den 8/8 1991, 

"Övergången från feodalism till kapitalism 1700- och 1800-talens historia". Men vi 

har själva resonerat oss fram till den här presenterade slutsatsen. 

107 



då pengarna mest var ett medel för att demonstrera sin makt och ära, 
ger nu pengarna i sig makt och ära.68 

En knapp majoritet av Riddarhusets medlemmar röstade för för
slaget som därmed gick igenom. Man accepterade därmed sin egen 
klass otidsenlighet, och hoppades att genom sin samarbetsvilja kunna 
få gehör för andra frågor som rörde adeln. 

I och med införandet av tvåkammarriksdagen hade vi kommit ett 
steg på vägen mot vårt demokratiska styrelsesätt. 

Avslutning 

Vi har nu följt den svenska statsmaktens uppkomst och utveckling 
under åttahundra år, från 1000-talets tidiga feodalism, via Gustav 
Vasas maktstat, till riksdagsreformen 1866. Under årens lopp har de 
kriterier vi ställt upp för en statsbildning uppfyllts och mer därtill. Sta
ten har blivit starkare och mer sofistikerad i sin organisationsform, 
trots att de grupper eller klasser som utnyttjat dess makt växlat över ti
den. Detta styrker antagandet att staten är en organisation med funk
tion att fördela resurser i den dominerande klassens intresse, vilken 
klass det än må vara. 

Vår studie avslutas vid slutet av 1800-talet. Mycket har naturligtvis 
förändrats med den svenska statsmakten sedan dess, och kommer 
även att göra så i framtiden. Just nu står vi inför en stor omvälvning i 
och med Sveriges troliga inträde i den Europeiska Gemenskapen. Hur 
detta kommer att påverka den svenska statens möjlighet till inflytande 
över landet vet ingen. Kanske kommer vi i framtiden att tvingas åter
vända till förhållandet vid denna uppsats början; med staten som en 
tämligen kraftlös organisation. Denna fråga lämnar vi dock därhän åt 
morgondagens historiker att studera. 

68 •• Även här lutar vi oss mot Kekke Stadins föreläsning. 
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Hur svensken blev svensk 

Petra Andrén, Åsa Möller, Carola Vidals 

Inledning 

I föreliggande arbete har vi försökt att komma åt ett nationellt medve
tande eller en svensk "mentalitet". En första fråga man bör ställa sig — 
är det överhuvudtaget möjligt? Inom ramen för temainriktningen Sve
rige, svensken och utlandet har vi försökt diskutera oss fram till vilka 
olika perspektiv man kan ha i studiet av den nationella identitetens 
framväxt. Vår undersökning spänner över en mycket lång period; från 
hednatid till sent 1800-tal. Vi har tagit del av Adams av Bremen rese
brev från det dåtida "Sverige" och en italienares, Lorenzo Magalottis, 
syn på oss svenskar i slutet av 1600-talet. Under 1800-talet har vi dis
kuterat det nationella medvetandet och dess födelse. I anslutning till 
detta har vi ställt en motbild i form av August Strindbergs I Bernadot
tes land där han starkt kritiserar de dåtida nationella strömningarna. 

Under arbetets gång har vi försökt fastställa när man kan börja tala 
om ett enhetligt nationellt tänkande bland det svenska folket och 
orsakerna till denna utveckling. 

Det försvenska samhället 

I det försvenska samhället omkring år 1000 går det inte att tala om nå
gon stat, något folk eller någon fast organisation. Detta är förklaringen 
till att begreppen Sverige och svensk än så länge inte existerade. 
Befolkningen var i stället uppdelad i ett flertal stammar ledda av sina 
hövdingar respektive kungar. 

Dessa utövade ingen totalitär makt över sina undersåtar utan folkets 
vilja styrde till stor del. Hövdingen var mer en rådgivande faktor med 
undantag av krigssituationer, då folket helt lät underkasta sig hans 
vilja. 
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Sveonerna kallades de stammar som levde i nuvarande Väster- och 
Östergötland, Värmland och Hälsingland. Alla dessa stammar hade sam
ma "hedniska" religion och tillbad samma gudar, men med geografiska 
skillnader. I en by kanske man i huvudsak tillbad guden Tor, i grann
byn kunde frejkulten vara mer betydande. De olika landsändarna 
hade för övrigt inte så mycket gemensamt, men vart nionde år firade 
sveonerna ändå en gemensam fest i Uppsala där man hyllade gudarna. 

Adam av Bremen, en tysk missionär, reste till sveonernas rike för att 
omvända nordborna till kristendomen.69 Han beskriver folket som 
mycket gästvänligt, man tävlade till och med om att få äran att inhysa 
gästen. Ett annat sympatiskt drag var deras ringa fåfänga och att rike
domar tycktes vara av mindre betydelse. Däremot ansåg Adam att 
flertalet seder var barbariska och ociviliserade till exempel månggiftet 
samt de hedniska asariterna, där människooffer var en betydande del 
av ceremonin. Enligt Adam var det tydlig att sveonerna inte på långa 
vägar uppnått samma grad av utveckling som germanerna. 

Under senare delen av 1000-talet började kristendomen på allvar 
vinna anhängare. Missionärerna inriktade sig först och främst på att 
omvända hövdingarna, i syfte att genom dessa föra budskapet vidare 
till folket. Man nyttjade dessutom flera olika psykologiska knep, som 
exempel kan kyrkobyggen på gamla kultplatser nämnas. 

Genom införandet av kristendomen kan man skönja de första fröna 
till ett enat folk. 

En italienares bild av svenskarna 1674 

Den italienske greven Lorenzo Magalotti vistades i Sverige under ett 
års tid i syfte att få inblick i det svenska samhället.70 Under denna 
period skaffade han sig dessutom en mycket klar och bestämd bild av 
det svenska folklynnet. Han fann en allmänt utbredd tro på trolldom 
och övernaturliga krafter. Som exempel på detta kan fenomenet "gan" 
nämnas, vilket var en besvärjelse som framkallade känslan av att ha 
fått en sten eller annat hårt föremål kastad emot sig utan att man vare 
sig såg föremålet eller kastaren. Detta skulle sedan leda till sjukdom 

69 Adam av Bremen. Historien om Hamburgerstiftet och dess biskopar. Kap. 

21-30, (Propius förlag, 1984). 

^ Magalotti L, Sverige under år 1674, Stockholm 1912. 
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som i sin tur ledde till döden.71 En annan tämligen vanlig företeelse 
vid denna tid var att kvinnor anklagades av barn för att ha fört med sig 
dem nattetid till trollpackornas högsäte; sabbat. För detta brott döm
des kvinnorna många gånger till döden och brändes på bål.72 Maga-
lotti hänvisade till dessa båda exempel och hävdade att detta bevisade 
svenskarnas lättrogenhet och skrockfulla sinnelag. Vidare skriver 
Magalotti: "Förutom att svenskarna äro lättrogna, äro de också tung
rodda, misstänksamma och högdragna samt kunna icke bevara en 
hemlighet".73 Han ansåg dessutom att människorna i allmänhet var 
lata och tröga, vilket gjorde att man uppfattade dem som obeslut
samma. 

I motsats till Adam av Bremen, som vi tidigare berört, menade 
Magalotti att svenskarna var snåla och aningen ogästvänliga, vilket 
manifesterades i att man gärna krävde ersättning för ett besök. Inom 
vissa andra områden var man emellertid generös, till exempel vid 
uppförandet av privata byggen, vilka var viktiga för att demonstrera 
ägarens maktposition i samhället. Svenskarna var även kända för att 
glatt spendera stora summor på mat och dryck. Otacksamhet var ett 
annat typiskt svenskt karaktärsdrag enligt Magalotti. När man bad om 
en gentjänst hade de ofta glömt sina tidigare tacksamhetsskulder och 
begärde ersättning. 

Trots att Magalotti verkar ha en tämligen negativ bild av det svenska 
folket lyfter han fram flera fina karaktärsdrag. Den traditionella fram
ställningen av svenskarna som ett grymt och barbariskt folk ansåg han 
inte längre vara passande, då han nu fann dem vara både artiga, snill
rika, lärda samt belevade i umgängesformernas konster. 

Italienare och fransmän hyste djup vördnad för svenskarnas förmå
ga att regera. Deras visdom hjälpte dem ur otaliga kniviga situationer. 

Man bör tillägga att Magalotti endast umgicks i de högre kretsarna. 
Han tillbringade långa perioder på hovet och hade ett flertal adliga 
vänner. Bland dem greve Gustaf Adolf De la Gardie, av vilken han 
sannolikt fick en stor del av sitt vetande angående Sverige och dess 
folk. Man måste därför poängtera att Magalottis skildring av svenskar-

7* Magalotti, s 71. 
72 Ib, s 69. 
73 Ib, s 72 
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na förmodligen är något vriden, då hans kunskap om de breda folk
massorna var mycket knapp. 

Nationalismens framväxt under andra hälften av 
1800-talet 

Redan på 1500-talet påbörjades processen mot ett nationellt uppvak
nande, det är dock inte förrän på 1800-talet som det nationella med
vetandet blommar ut på allvar.74 Tidigare var mobiliteten i riket liten, 
människorna föddes, levde och dog i samma trakt. Hembygdskänslan 
var därigenom mycket stark och man hade därför inget behov av 
någon nationell samhörighetskänsla. 

Industrialiseringen, under senare delen av 1800-talet, förändrade 
detta radikalt. Urbaniseringen ökade drastiskt, människorna förlorade 
den djupt förankrade bygemenskapen och behovet av att identifiera 
sig med något nytt ledde till stärkt nationalism. Samtidigt ökade 
världsmarknadens betydelse dramatiskt och kommunikationerna folk 
emellan förbättrades. Detta gjorde att allt fler ifrågasatte nations
gränserna, och idéerna om att alla folk är lika samt ska ha samma rättig
heter och värde blev alltmer framträdande. Många arbetare drömde 
om ett enande över nationsgränserna i marxistisk anda, med målet att 
förbättra livsvillkoren och arbetsförhållandena. Idéerna om en friare 
värld utan gränser förespråkades även av en växande skara liberaler. 
De lade emellertid tonvikten på tull- och handelsfrihet. 

Denna utveckling framkallade en motreaktion hos makthavarna, 
vilka kände sin och även nationens ställning hotad. Man tryckte och 
spred småskrifter som framhävde betydelsen av att bevara den sven
ska nationens särprägel. Genom att man 1842 hade inrättat allmänna 
folkskolor kunde allt flera läsa och utdelningen av propagandistiska 
skrifter blev därmed en snabb och effektiv metod. 

74 I viss mån har vi i detta kapitel använt oss av Christer Strahls avhandling 

Nationalism & socialism. Fosterlandet i den politiska idédebatten i Sverige 1890-

1914, Stockholm 1983. Detta gäller först och främst bakgrundsteckningen av 

perioden, men den levererade analysen, med resonemang och slutsatser, är 

egenhändigt komponerad. 
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Ett ypperligt exempel på nationell propaganda från mitten av 1800-
talet är vår nuvarande nationalsång komponerad av Richard Dybeck.75 

Du gamla, du friska, du fjällhöga Nord, 
du tysta, du glädjerika, sköna! 
Jag hälsar dig, vänaste land uppå jord, 
din sol, din himmel, dina ängder gröna. 
Du tronar på minnen från fomstora dar, 
då äradt ditt namn flög öfver jorden. 
Jag vet, att du är och blir, hvad du var. 
Ack, jag vill lefva, jag vill dö i Norden! 

Första versen hade för avsikt att väcka en stolthet hos svenskarna för 
deras natursköna land. I andra versen syftar texten tillbaka till den tid 
då Sverige var en betydande stormakt och försöker sedan ge intryck 
av att landet även under 1800-talet var en framstående stat. 

I protest mot den gryende patriotismen i Sverige författade August 
Strindberg en pamflettartad artikel i en fransk tidsskrift.76 Han kriti
serade även svenskarna i allmänhet, deras lynne och uppförande. 

Sådan är svensken: ödmjuk, servil till synes; fåfäng och skrytsam i 
grund och botten. Man bör observera honom, när han inte tror sig 
iakttagen.77 

Vidare skrev Strindberg: 
Svensken är inte egentligen social till sin natur. Han är individualist 
och drömmare, han är tung som en björn, han tycker om att äta gott, 
älskar starka drycker, tobak och banalt prat78 

Det bör poängteras att skribenten vid detta tillfälle vistades utom
lands på grund av att han i Sverige riskerade åtal för hädelse. Flykten 
från fäderneslandet gjorde honom sannolikt mycket bitter gentemot 
Sverige och svenskarna. 

Den gryende nationalismen i Sverige avspeglade den allmänna ten
densen i övriga Europa, sökandet efter de nationella rötterna. Den 
romantiska strömningen hade inflytande på alla kulturella områden 
såsom konst, musik och litteratur. Några konstnärer, kompositörer och 
författare som representerar denna kulturepok i Sverige är: Carl Lars-

75 Dybeck skrev ursprungligen sitt poem Du gamla du friska till en gammal 

folkmelodi år 1844. Först år 1905 ändrades titeln till Du gamla du fria. 
7^ Texten översattes till svenska först år 1981 under titeln I Bernadottes land, 

Stockholm, 1981. 
77 Ib, s 76. 
78 Ib, s 57. 
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son, Anders Zorn, Wilhelm Peterson-Berger, Selma Lagerlöf och 
Gustaf Fröding. I samma anda grundades Skansen, år 1891, med av
sikt att återge den utdöende allmogekulturen för den växande och 
alltmer "civiliserade" stadsbefolkningen. 

Sammanfattning 

Är det verkligen möjligt att vetenskapligt undersöka ett folks mentali
tet? Svårigheterna är många när man ska penetrera ämnet, källmateria
let är ofta opålitligt då det mestadels består av brev, dagböcker och 
reseskildringar. Dessa kan många gånger vara subjektiva och skrivna i 
ett specifikt syfte. Det kan också vara farligt att tillmäta ett helt folk en 
viss karaktär. De geografiska skillnaderna kan vara enorma. Peter 
Englund berörde dessa svårigheter i sin föreläsning Mentalitetshistoria 
den 15/8 1991. 

De främsta fördelarna består i att antalet källor är oändligt, man kan 
inte enbart använda sig av ovan nämnda, utan även av konst, musik 
etc samt mer traditionsenliga källor som protokoll, längder och stati
stik. Dessutom kan ämnet göras mer levande än många andra efter
som man kommer närmare inpå den "vanliga" människan. Vi anser 
dock att det är fullt möjligt att forska i detta ämne, men det är nöd
vändigt att inse att det inte finns några konkreta sanningar utan att alla 
resultat kan vara riktiga. 

Trots alla dessa reservationer vill vi ändå påstå att vårt resultat pekar 
i en entydig riktning; det nationella medvetandet uppstod i Sverige 
under senare hälften av 1800-talet. Även om vårt undersöknings
material har bestått av ett par personliga dokument kan vi se hur en 
nationalkänsla växer fram under århundrandena. De orsaker vi 
omnämnt i texten är av dels samhällsekonomisk karaktär och dels av 
inre och yttre ideologisk påtryckning. 

Frågan är nu om vi står inför en ny mental omvälvning; kommer vi i 
framtiden att kunna bevara vår svenska särart i ett Europa utan grän
ser? Eller kommer den svenska identiteten försvinna i den europeiska 
mångfalden? 
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IV. 
Avslutning 
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Elevernas utvärdering av forskarskolan 

Peter Reinholdsson 

Inledning 

För att få någon bäring på hur vi hade lyckats med forskarskolan de
lade vi under den sista veckan ut en utvärderingsblankett, som elever
na kunde fylla i anonymt, och lämna in innan de for hem eller posta 
den till oss i efterhand.1 

Överlag var man nöjd, för att inte säga mycket nöjd med arrange
mangen. Med risk för att låta självgoda, men inte utan en viss stolthet 
vågar vi nog säga att vi, bortsett från en del smärre misstag, lyckades 
över förväntan. 

Vårt främsta syfte med denna utvärderingsblankett var att få reda på 
hur vi lyckats rent pedagogiskt. Vi ville också veta om eleverna funnit 
forskarskolans innehåll intressant och stimulerande. 

Det finns ingen anledning att här gå igenom utvärderingens alla frå
gor, några av dem rörde, som synes, det organisatoriska och prak
tiska. Andra saker förtjänar dock att tas upp. 

Boendet 

Boendet torde räknas till det rent praktiska, men eftersom vi tror att 
det på ett positivt sätt bidrog till forskarskolan vill vi göra några an
märkningar. Eftersom samtliga elever kom från platser utanför Upp
sala stad, ordnade forskarskolan login. Eleverna bodde under de två 
veckorna i övernattningsstugor på Fyris Camping. Standarden på 
dessa stugor var kanske inte den bästa för två veckors boende, men 
det koncentrerade boendet medförde att en känsla av samhörighet 
uppstod bland eleverna, en samhörighet som också kom att gälla lära
re och organisatörer. 

^ Se bilaga IV. 
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Under dessa två veckor läste, diskuterade, tänkte och andades ele
verna, och vi som arbetade med forskarskolan, bara historia. Vissa 
dagar var vi tillsammans 14-15 timmar. 

Schemat var rätt krävande, och genom att eleverna inte var bosatta i 
Uppsala, blev deras vistelse här i hög grad koncentrerad på forskar
skolan och deras uppgifter där. På gott och ont, hade de inga andra än 
de andra eleverna och forskarskolans personal att hålla sig till. 

De sociala aktiviteterna 

På grund av tidsbrist, och av ekonomiska skäl, fick vi vara relativt 
sparsamma med sociala aktiviteter. Vi hade dock en välkomstfest den 
första dagens kväll, för att elever och lärare/organisatörer skulle lära 
känna varandra. Samma dag, på eftermiddagen, företogs en rundtur i 
staden under Peter Ericssons ledning, då bl a slottet, domkyrkan och 
universitetsbiblioteket besågs. Att de inte hann se mer av Uppsala var 
dock något som eleverna beklagade. 

Onsdagen den andra veckan åkte vi till Stockholm. Vi blev guidade 
runt på riksarkivet, och besökte Wasamuséet. Besöket på riksarkivet 
blev nog en liten besvikelse för eleverna. Den föreläsning vi lyssnade 
på där var inte direkt anpassad för elever på gymnasienivå. Nedstig-
ningen i arkivets berg var dock uppskattad. Att se de arkivalier i origi
nal som man studerat tidigare under forskarskolan var lika roligt för 
oss som för eleverna. Under eftermiddagen gavs de också möjlighet 
att på egen hand ströva omkring i Stockholm. Dagen avslutades med 
ett besök på en av Uppsalas pizzerior. 

Även kvällsföreläsningarna kan räknas till de sociala aktiviteterna. 
De var, om man får tro utvärderingarna, "andningshål", då eleverna på 
ett mer avslappnat sätt kunde lyssna på föreläsningen, för att senare 
under kvällen med friska krafter ägna sig åt uppsats/pm-skrivandet. 

Lunch och kvällsmål åt vi gemensamt (även föreläsaren var med) på 
en närbelägen restaurang. Här fortsatte diskussionerna från dagens 
föreläsning, med föreläsaren, med varandra, med seminarieledaren 
och andra. 

Den näst sista dagen hölls en avskedsfest, som det goda vädret, den 
goda maten och elevernas överraskningar gjorde mycket lyckad. 
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Föreläsningarna 

Nivån på föreläsningarna var, som tidigare sagts, ungefär densamma 
som inom universitetets grundutbildning. Eleverna har trots det inte 
haft några som helst svårigheter att förstå och följa med i dessa, om 
man får tro utvärderingen. Man tycks också väl ha utnyttjat möjlig
heten att fråga föreläsaren om oklarheter, då denne gick runt i grup
perna efteråt. Denna möjlighet har också varit en tillgång för de elever 
som tyckt att det var behagligare att ställa sina frågor i en mindre 
grupp. 

Som lätt inses kunde det ibland vara svårt för temagrupperna att an
knyta sitt ämne till den aktuella föreläsningen. Även här fyllde den 
"ambulerande" föreläsaren en viktig funktion. Med mer specialiserade 
frågor till denne, kunde eleverna vinkla den aktuella föreläsningen så 
att den var till hjälp för dem då de arbetade med sitt tema. 

Arbetet i seminarier och smågrupper2 

Efter föreläsningen fortsatte diskussionen, som framgått, i tema
grupperna. En del av eleverna menade att denna diskussion, och den 
med den aktuelle föreläsaren ibland tog alltför lång tid. Den tog tid 
från arbetet i smågrupperna, och deras uppsatser/pm. 

Annars har arbetet i temagrupperna uppenbarligen fungerat mycket 
bra, och man har funnit temaämnena roliga och intressanta. Man har 
kunnat diskutera det egna temat utan att behöva känna sig dum eller 
generad, kunnat säga sin åsikt rakt ut. 

Uppsatserna/pm:na växte fram i de smågrupper som temagrup
perna var indelade i. I dessa mindre grupper fyllde seminarieledaren 
en mycket viktig funktion. Hans/hennes position blev central, efter
som tiden inte tillät att eleverna läste litteratur i någon större omfatt
ning. Det var seminarieledarens uppgift att presentera det framlagda 
materialet, att leda arbetet i smågrupperna, och att ta emot och styra 
elevernas frågor. Av utvärderingarna att döma har dessa lyckats myc
ket väl i sitt arbete. 

2 De temata eleverna hade att välja mellan finns redovisade i bilaga III. 
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Flumpedagogik och helhetssyn — 
avslutande tankar om forskarskolan 

Anders Floren 

Forskarskolan vid vår institution under sensommaren 1991 blev, vilket 
med önskad tydlighet framgått ovan, en mycket lyckad tillställning. 
Den respons vi fick från eleverna var överväldigande. Vi lärare och 
forskare vid institutionen som i vanliga fall är något av ensamvargar, 
var och en med sin egen ambition att förmå omvärlden att häpna inför 
ett nytt och märkligt forskningsresultat, fick också en nyttig erfarenhet 
av intensivt samarbete. De resurser vi kunde erbjuda forskarskole
eleverna var överlägsna de som ges grundstudenterna vid institutio
nen. Detta tog sig bland annat uttryck i ett fungerande samarbete 
mellan föreläsare och seminarieledare, något som sannolikt väsentligt 
underlättade elevernas arbete. Talande för detta är de många nedslag 
av föreläsningarnas innehåll och de kunskaper som förmedlades vid 
seminariets samtal med föreläsaren, vilka återfinns i elevernas pro
memorior. Undervisningen blev genom detta mer enhetlig och det 
blev lättare för dem att skapa sig helhetsbilder av det historiska 
skeendet. Kanske är just detta en erfarenhet att ta med sig också till 
den ordinarie universitetsundervisningen, som ofta ger ett ganska 
splittrat intryck. 

Forskarskolans genomslag förefaller ha varit bra. Flera elever har 
hört av sig efteråt och vill fortsätta eller fördjupa kontakten med insti
tutionen. Många av dem har också redovisat sina erfarenheter för den 
övriga klassen, stadiet eller hela skolan. De har också uppmuntrat sina 
kamrater att ta kontakt med oss, i första hand inför de stundande spe
cialarbetena. Ringarna på vattnet har således spritt sig. 

Genomslaget i massmedia var tillfredsställande. De flesta berörda 
lokaltidningar publicerade reportage om forskarskolan och om de ele
ver som hade valts ut att deltaga. Även flera lokalradiostationer hade 
inslag där forskarskoleelever deltog. Upplands lokalradio besökte oss 
och sände från institutionen under en förmiddag. Även i detta sam
manhang förefaller således forskarskolan ha spelat en roll som forsk
ningsinformatör ut till det vidare samhället. 
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Helhetssyn och konkret tänkande 

Bland pedagoger och didaktiker har en diskussion förts om gymnasie
elevers förmåga att följa undervisningen i historia, särskilt då deras 
möjlighet att ta till sig mer problematiserade framställningar. Läro
böckernas stoff är dock ofta rent beskrivande, och när avgörande 
händelseförlopp skall förklaras görs detta på ett tämligen oproblemati-
serat sätt. Den för vetenskapsmannen viktiga frågan om huruvida 
orsakerna är av en grundläggande eller tillfällig karaktär, tappas ex
empelvis ofta bort. Förklaringsvariablerna staplas i stället på varandra 
och blir till katalogarior. 

Till en del förklaras detta sannolikt av författarens strävan att vara 
objektiv och därför att undvika att anlägga ett teoretiskt helhets
perspektiv på framställningen.3 Jag har tidigare i ett annat samman
hang hävdat att dessa drag hos läroböckerna bidrar till att historie
undervisningens kanske viktigaste uppgift på gymnasiet, att fostra och 
träna eleverna till ett perspektiverande och kritiskt tänkande, för
flackas.4 Den historia som presenteras i läroböckerna är skriven, fix 
och färdig, och elevens uppgift är att lära in densamma. Han eller hon 
ges inte en kreativ uppgift; att ta ställning, att kritisera eller att bygga 
nya helheter.5 

Synen på historia som ett "pluggämne" snarare än som ett laborativt 
sådant, har sannolikt också förstärkts av 1980-talets kulturkonservativa 
diskussion om det hotade kulturarvet. Utgångspunkten har ofta varit 
att arvet finns där färdigt att hämta in för den som orkar stoppa i sig 

% .. 
Ohman C, Att förklara franska revolutionen, Om begreppsbildning och 

förklaringar i historieundervisningen, Didaktisk forskning i Uppsala 6, Uppsala 

1990, s lOf. Jfr Lindegren J, En historiematerialistisk modell för studiet av 

agrarsamhället, i Behre - Odén 1982, s 74. 
4 Läroböckernas styrande roll för undervisningen har påpekats av flera 

forskare, se exempelvis Gustavsson, C, Läromedlens styrande funktion i 

undervisningen, en empirisk studie i Lundgren U - Svingby G - Wallin E, 

Läroplaner och låromedel, en konferensrapport, Stockholm 1982, 96 f. Förutom 

Gustavssons artikel finns i denna antologi flera uppsatser som pekar i samma 

riktning. 

^ Florén A - Hjartarsson S, Objektivitet och historiesyn. En studie av hur första 

världskrigets utbrott skildras i gymnasiets låroböcker i historia, Uppsala 1979, s 40 f. 
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det antal fakta det inbegriper. Mot detta synsätt bör ett mer dynamiskt 
kulturbegrepp ställas där det kulturella arvet inte passivt förvaltas utan 
ständigt skapas och återskapas. Läroprocessens mål inskränks därmed 
inte till att förmå eleverna att inhämta kunskap om det förflutna, utan 
ambitionen är i stället att de skall skaffa sig ett handlingsorienterat 
perspektiv på historien. 

Den inskränkta synen på ämnets grundläggande värde tenderar 
även att sprida sig inom universitetet. I de senaste årskullarna med 
grundstudenter har efterfrågan på gymnasielik kunskapsinhämtning 
ökat, med allt vad som dit hör i fråga om klassrumsundervisning, 
skrivningar och instuderingsfrågor. 

Tankar på en laborativ undervisning på gymnasienivå röner ofta 
motstånd. Bland annat förfäktas åsikten att eleverna då ännu inte nått 
en tillräcklig intellektuell mognad för den typen av avancerade reso
nemang. Ola Halidén hävdar exempelvis i sin undersökning av elever
nas förståelse av undervisningen i historia, att en motsättning finns 
mellan elevernas konkreta tänkande och lärarens abstrakta. Medan 
eleverna identifierar historien med personer och vissa händelser reso
nerar läraren i termer av abstrakta modeller och processer.6 Andra for
skare har gjort liknande iakttagelser i andra gymnasieämnen.7 Christer 
Öhman har kritiskt diskuterat Halidéns resultat och understrukit att det 
snarare är bristen på helhetssyn i undervisningen, än elevernas bristan
de förmåga till abstrakt resonerande, som resulterar i att eleverna ibland 
har svårt att följa undervisningens röda tråd.8 

Vid en kvällsföreläsning under forskarskolan presenterade Christer 
Öhman sina forskningsresultat för eleverna, varvid en mycket livlig 
och intressant diskussion följde om undervisningen på gymnasiet. Den 
bild Öhman skisserade av en i hög grad fragmentiserad och fakta
späckad undervisning fann stöd i elevernas erfarenheter. Man skulle 
således kunna upprepa den fråga som den amerikanske biologen och 
filosofen Gregory Bateson ställde för snart femton år sedan: "Varför lär 

/T 
Halidén O, Learning history, Oxford review of education,vol 12, 1/1986, s 53 

ff. Öhman 1990, s 6. 
7 Öhman 1990, s 1. 
8 " Öhman 1990 passim. En diskussion om relationen mellan allsidighet och 

helhetssyn förs också av Halidén O, Om elevers förståelse av 

historieundervisningen, Historiedidaktik i Norden 3, Bergen 1987, s 146 ff. 
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skolorna nästan inte ut någonting om det mönster som binder sam
man? Är det för att lärarna vet med sig att de ger den dödens kyss som 
förvandlar allt de rör vid till smaklöshet och därför är klokt ovilliga att 
vidröra eller lära ut något av verklig vikt? Vad är det som är fel med 
dem?"9 Det är ju, fortsätter Bateson, just dessa relationella mönster 
som skapar och bygger upp bilden av en meningsfull och förståelig 
omvärld.10 

Öhmans resonemang skulle kunna utvidgas till att inte bara lägga 
tonvikten vid lärarens förmåga till förmedling, utan också vid den mil
jö i vilken läroprocessen sker. Under forskarskolan har eleverna mött 
en annan studiemiljö än de är vana vid. Sannolikt har bytet av miljö 
fungerat frigörande för deras kreativitet, något som också går igen i 
många utvärderingar. En elev skriver exempelvis,: "Nu får väl lärarna 
hemma spader för att man kommer att vara så ambitiös och seriös så 
att de inte klarar av att hjälpa en". Vad som gör en miljö kreativ är en 
omfattande fråga som inte skall utvecklas här. Idéhistorikern och filo
sofen Allan Janik drar emellertid i detta sammanhang följande slutsats: 

Kreativa miljöer kan inte frambringas genom dekret. De måste växa 
fram, hur oorganiskt detta än nu måtte ske. Så måste det vara, ty en 
stimulerande miljö är nödvändigtvis också en utmaning.11 

Uppenbarligen har eleverna accepterat utmaningen. De promemori
or som vi här har publicerat stärker uppfattningen att de har förmåga 
till ett tämligen avancerat teoretiskt och abstrakt tänkande. Genom
gående är också deras höga kapacitet att formulera helhetsbilder av 
ett långt och komplicerat historiskt skeende. Synteser, och det bör 
understrykas, som i hög grad är deras egna. Givetvis har vi under 
forskarskolan arbetat under förhållanden som inte går att efterlikna vid 
gymnasierna. Elevgruppen har varit homogen och befunnit sig på en 
mycket hög kunskapsnivå. Undervisningen har också kunnat ske 
koncentrerat med arbetsdagar, som ovan påtalats, på upp till 15 tim
mar. Ändå kan kanske elevernas resultat från forskarskolan vara av 
viss vikt för diskussionen av gymnasieundervisningen i historia. 

^ Bateson G, Ande och natur, en nödvändig enhet, Stockholm/Lund 1988, s 

25. 
10 Ib s 35. 
11 Janik A, Kreativa miljöer - exemplet Wien, i Om Wittgenstein och Wien, tre 

förelåsningar, Arbetslivscentrum, forskningsrapport 50, 1985, s 58. 
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Christer Öhman pläderar hårt för att objektivitetskravet i skolan inte 
får innebära att helhetsbilden slås sönder. Han framhåller det också 
som en fördel om läraren kan växla teoretisk utgångspunkt och anläg
ga olika perspektiv när skilda historiska epoker behandlas.12 Det är i 
hög grad en sådan undervisningsmetod forskarskoleeleverna har mött. 
Varje föreläsare har valt att belysa sitt ämne ur ett konsekvent pers
pektiv, vilket innebär att eleverna serverats en mängd olika infalls
vinklar under de två veckorna. I vissa fall har detta lett till att föreläsar
na motsagt varandra. Hur var det exempelvis med kvinnans ställning 
under 1600-talet, var hennes position starkare eller svagare än idag? 
Mängden av perspektiv och motsättningarna mellan olika perspektiv 
förefaller dock inte ha förvirrat eleverna. I stället har de tvingats att ta 
ställning till dem, och på olika sätt inrangera dem i sin egen helhets
syn av det förlopp som de har behandlat. 

"Hade Botolf inga sandaler eller Ingemar ingen ö?" 
Om frågor och flum 

I begynnelsen av den pedagogiska era som idag föraktfullt kallas 
flumpedagogisk, vilken tillsammans med 70-talets vänstervåg får ut
göra förklaring till det mesta av dagens elände, från världssvält till ord
blindhet och aidsepidemier, publicerade Neil Postman och Charles 
Weingartner den inflytelserika boken Lära för att överleva (svenska 
1973). Sidan 77 i boken lämnade författarna tom. Läsaren uppmana
des att där skriva upp sina frågor för att den fortsatta läsningen skulle 
bli värdefull.13 Grundtanken var att all kunskapsinhämtning skulle 
börja med frågor, och att eleverna först och främst skulle lära sig att 
ställa frågor. 

Tanken förefaller riktig. Hur denna metodik sedan omsattes i skolor
na är en annan och ganska sorglustig historia. För oss som tillhör den 
generation som utsatts för dessa smärtsamma pedagogiska experi
ment, förefaller flummet retrospektivt i hög grad ha berott på lärarnas 
okunnighet och ovana, samt den ofullständiga anpassningen av 
undervisningens former och läromiljön till den nya pedagogik. Att för-

^ Öhman 1990, s 19 f. 
13 Postman N - Weingartner C, Lära för att överleva, angrepp på en förlegad, 

undervisning- förslag till en revolution, Stockholm 1977, s 76 ff. 
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må eleverna att själva söka kunskap kräver mer än en klassuppsätt
ning Lilla Focus. 

Den metodik vi praktiserat under forskarskolan har i hög grad varit 
frågeställningscentrerad. Eleverna har dock inte lämnats helt fria tyg
lar; en klar ram fanns för vilka grundläggande teman och frågeställ
ningar som skulle komma att behandlas. Ramen har dock inte varit ri-
gid. Samtalen och diskussionerna vid seminarierna har varit kreativa. 
Ämnena har expanderat och förändrats på ett sätt som seminarie
ledarna inte på förhand tänkt sig. Särskilt tydligt syns detta i gruppen 
som behandlade relationerna mellan Ryssland och Sverige. Vi har haft 
möjlighet att unna oss lyxen av en sådan flexibilitet, något som sanno
likt också skiljer undervisningssituationen från gymnasieskolans. 

Den fråga som fått bilda rubrik till detta avsnitt, fanns ursprungligen 
i en av elevgruppernas uppsatser. Datatekniken hade spelat dem ett 
spratt och de lyckades inte bli kvitt den glatt vansinniga frågan. Krea
tivitetsforskare brukar framhålla vikten av att tänka på snedden och 
våga ställa orimliga hypoteser. I den genren torde frågan om Botolf 
och Ingemar vara näst intill oslagbar.14 Här får den dock symbolisera 
ett mer seriöst drag i uppsatserna, nämligen de styrande frågorna. Vid 
läsningen av elevernas uppsatser framgår mycket klart hur frågorna 
bildar grunden för framställningen. Frågor som inte är löst utslängda, 
utan som leder framåt och vars mål är att bilda en slutgiltig helhet av 
svar. Deras arbetssätt kan med rätta betecknas som majevtiskt. Det var 
sannolikt detta mer kvalificerade frågande som en elev åsyftade i sitt 
svar på utvärderingens fråga om den framtida nyttan : 

Det jag tror att jag kommer att få mest nytta av är att man lärt sig hitta 
fakta i en text. Att man lärt sig ställa frågor innan man börjar läsa en 
text. Det tror jag kommer att bli nyttigt 

Flummets 70-tal slog också på trumman för en demokratisk gymnasie
skola. Ljudet av de stolta trumvirvlarna har dock tystnat, och en nyli
gen publicerad undersökning av skoldemokratin har getts den be
lysande titeln: Ingenting har hänt.15 En demokratisk skola torde inte 
bara betyda ett administrativt medinflytande från elevernas sida, utan 

14 Se t ex Bohm D - Peat D, Ordning och kreativitet, i liv och vetenskap, 

Göteborg 1990, s 36 ff. 
15 Ekman B - Holmstrand L, Ingenting har hänt, slutrapport från 

fallstudeivårderingen i Uppsala högskoleregion, Pedagogisk forskning i Uppsala 

88, 1989, s vii ff. 
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också undervisningsformer där deras frågande och kreativitet står i 
centrum. För elever i gymnasieskolan borde detta förutsätta att läraren 
betraktar eleven som en jämlike när det gäller intellektuell förmåga. 

Under forskarskolan mötte vi ofta entusiastiska uttalanden från ele
verna över att vi betraktade dem som vuxna. Kanske var detta en vik
tig grund för deras mycket positiva respons under dessa två veckor, att 
de mötte en undervisningsform där de stod i centrum och deras initia
tiv fick vara styrande. Sannolikt var detta också den viktigaste grunden 
för den mycket kreativa miljö som började att utkristalliseras i grup
pen. Var det så, då har vi lyckats mer än väl och kan med nöjda steg 
dra oss in i våra vinteriden. 

129 





v. 
Summary 

131 



In search of the hidden past: a 
summerschool in history 

There exists quite a tradition at Swedish universities of organising 
summerschools for students from upper secondary school. In most ca-
ses these schools have dealt with various branches of natural sciences. 
However, a couple of years ago initiatives were taken to organise 
such a school at the Uppsala Department of Politics. Låter on they 
contacted us at the Department of History for a cooperation on the 
idea of summerschools. As a result of this the first school in history 
was held at Uppsala University during two weeks in the middle of au-

gust 1991-
Most people seem to have a rather clear-cut view of how medical 

research or research in natural sciences are carried out, but what 
about political science or history? The picture of the historian as an 
aged man reading antique and dusty documents and books surely is a 
quite common and populär view. It also turned out to be quite vivid in 
the imagination of the pupils when they arrived at the summerschool. 
In changing their views and thereby hopefully affecting the biases of 
others we hoped to be able to create a larger societal interest and 
understanding for the importance of historical research. The primary 
purpose of our summerschool then was to show how historical re
search is accomplished and to let the pupils experience some aspects 
of the working day of the scholar. 

Thirty pupils from the upper secondary schools in the vicinity of 
Uppsala, one boy and one girl from each school, were invited to 
spend two weeks of their summer vacations at the university to study 
history. It might seem as a rather queer idea of spending one's holi-
day, but the interest in the summerschool was tremendous. We were 
contacted by several upper secondary schools who wished to, if 
possible, send more than two pupils. 

The studies at the summerschool basically followed the same line as 
the ordinary courses in history during the first term of historical studies 
at university. Lectures were held each morning which were followed 
by seminars in the afternoon and individual studies during the 
evenings. During the first week the lectures followed a chronological 
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line from feudal society to the present. During the second week the 
lectures were thematic dealing with such themes as women's history, 
the history of work and cultural history. 

The students were divided into three different seminar groups 
which each one of them dealt with a certain historical problem. These 
problems were: 

- The question of nation building in Sweden 
- The societal role of ideologies 
- Swedish-Russian relations as an example of international politics 

The themes for the seminars were chosen by the students in ad-
vance, from a list which also contained several other alternatives. 
When they arrived to the summerschool the seminar met and discuss-
ed how to deal with these topics. As an outcome of this discussion the 
seminar were divided into subgroups, each one of which dealt with a 
narrow historical problem e.g. Economic relations between Sweden 
and Russia or The role of the state for the reproduction of ideologies. 

Each subgroup then worked during the following two weeks with 
their topic. The teachers, one for each seminar, helped the students to 
get access of sources and relevant literature. It was also our aim that 
they ought to integrate the lectures in their work. To facilitate that, the 
lecturers stayed on after finishing their lectures and sat down at the 
three different seminar groups to answer questions posed by, and to 
discuss with the students. This turned out to be a very successful 
course of action and much of the students work came to be based on 
these discussions. 

The various parts of this publication show each step in this process 
of teaching. Two lectures are reprinted in their entirety and one in a 
summarized version. The teachers then give us their account of how 
they planned and performed their teaching, and of the experiences 
they gained. It is very important to stress that this volume also con-
tains the pupils essays, the high standard of which is very impressive, 
regarding the short period of time that they had at their disposal. 

The summerschool in history in 1991 turned out to be a very 
successful event. Both the pupils and the staff gained experiences and 
knowledges that will remain, if not forever, so at least for a long 
period of time. 

133 





Bilagor 

135 



Bil. I: 
Deltagare i forskarskolan 1991 

Anna-Maria Andersson, Västerdalarnas gymnasieskola, Malung. 
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Petra Andrén, Rudbeckianska skolenheten, Västerås. 
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Maria Edström, Haraldsboskolan, Falun. 
Therese Eriksson, Västerdalarnas gymnasieskola, Malung. 
Emma Ernfors, Vasaskolan, Gävle. 
Sverker Henriksson, Alléskolan, Hallsberg. 
Maria Häggmark, Lindeskolan, Lindesberg. 
David Larsson, Haraldsboskolan, Falun. 
Johan Lautman, Hammargymnasiet, Sandviken. 
Sandra Lind, Lindeskolan, Lindesberg. 
Åsa Möller, Hudiksvalls gymnasium, Hudiksvall. 
Marie Nordström, Vasaskolan, Gävle. 
Mika Nyman, Högbergsskolan, Ludvika. 
Ulrika Nääs, Vasaskolan, Gävle. 
Marie Ohlsson, Brinellskolan, Fagersta. 
Elisabeth Rosander, Brinellskolan, Fagersta. 
Nina Sjöberg, Staffansskolan, Söderhamn. 
Lowe Svensson, Hudiksvalls gymnasium, Hudiksvall. 
Mikael Svensson, Hammargymnasiet, Sandviken. 
Victoria Tengvall, Högbergsskolan, Ludvika. 
Carola Vidals, Hammargymnasiet, Sandviken. 
Henrik Wallenberg, Kungsängsskolan, Sala. 
Karin Widefjäll, Kungängsskolan, Sala. 
Cecilia Wren, Alléskolan, Hallsberg. 
Jessika Åberg, Vasaskolan, Gävle. 
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Bil. II: 
Schema för forskarskolan 

Dag 1 (5/8) 

Förmiddag: ankomst och inkvartering. 
12.00- lunch. 
14.00-16.00 inledningsföreläsning av Anders Florén: Att forska i det för

flutna. 
16.00-18.00 arbete i seminariegrupperna. 
Kväll: välkomstfest. 

Dag 2 (6/8) 

10.00-12.00 föreläsning av Agneta Breisch: Fredlöshet— rumslig och so
cialförvisning pä Island under medeltiden. 

12.00 - lunch. 
13.00-16.00 arbete i seminariegrupperna. 
17.00 - kvällsmat. 
Kväll: Janne Backlund, datorkunskap. 

Dag 3 (7/8) 

10.00-12.00 föreläsning av Stellan Dahlgren: Maktstatens framväxt un
der 1500- och 1600-talen. 

12.00- lunch. 
13.00-16.00 arbete i seminariegrupperna. 
17.00 - kvällsmat. 
Kväll: föreläsning av Gunlög Fur: Nordamerikas indianer igär, 

idag och imorgon. 

Dag 4 (8/8) 

10.00-12.00 föreläsning av Kekke Stadin: Övergången från feodalism till 
kapitalism — 1700- och 1800-talens historia. 

12.00 - lunch. 
13.00-16.00 arbete i seminariegrupperna. 
17.00 - kvällsmat. 
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Dag 5 (9/8) 

föreläsning av Ove Pettersson: Historien i nuet - 1900-talets 
historia. 
lunch. 
arbete i seminariegrupperna. 
hemresa. 

10.00-12.00 

12.00-
13.00-16.00 
Kväll: 

Dag 6 (12/8) 

10.00-12.00 föreläsning av Ann-Sofie Ohlander: Kvinnohistoria. 
12.00 - lunch. 
13.00-16.00 arbete i seminariegrupperna. 
17.00 - kvällsmat. 
Kväll: föreläsning av Marie C Nelson: Om sjukdomars historia. 

Dag 7 (13/8) 

10.00-12.00 föreläsning av Maths Isacson: Arbetets historia — produk
tionens sociala former. 

12.00 - lunch. 
13.00-16.00 arbete i seminariegrupperna. 
17.00 - kvällsmat. 

Dag 8 (14/8) 

Besök i Stockholm: fm Riksarkivet, em Wasamuséet. 

Dag 9 (15/8) 

föreläsning av Peter Englund: Mentalitetshistoria. 
lunch. 
arbete i seminariegrupperna. 
kvällsmat. 
föreläsning av Christer Öhman: Vad förstår gymnasieelever
na egentligen av historia? Därefter följer avslutningsfest. 

10.00-12.00 
12.00-
13.00-16.00 
17.00 -
Kväll: 

Dag 10 (16/8) 

10.00-12.00 avslutande diskussion och utvärdering. 
12.00 - lunch. 
Eftermiddag: hemresa. 
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Bil. Ill: 
Temata inför seminariearbetet 

Varför grävde Adam, medan Eva spann? Mans- och kvinnorollen i 
historien 

Här studerar vi mans- respektive kvinnorollen, från medeltid till våra 
dagar. Kan man se avgörande förändringar över tiden i uppdelningen 
av mäns och kvinnors sysslor, inom familj och i samhälle? Föremål för 
studium kommer att vara t ex synen på äktenskapet, på barnuppfost
ran och på moders- och fadersrollen. 

Makten över våra tankar 

Är medeltida kyrkmålningar och filmer som Top Gun samma typ av 
företeelser? På sätt och vis kan man säga att de är det. Innehållet är 
visserligen olika, men de strävar efter att få oss att dela en viss uppfatt
ning eller att bete oss på ett särskilt sätt. 

Vår uppfattning om oss själva och vår omvärld styrs i hög grad av 
våra dagliga erfarenheter. Men vi är också ständigt utsatta för påver
kan utifrån; grupper och institutioner försöker att få oss att tycka, 
tänka och handla som de vill. Denna påverkan sker idag främst ge
nom massmedia. Budskapet kan föras fram öppet (som i valdebatter) 
eller mer beslöjat (exempelvis som en del av handlingen i en film). 

Själva strävan att få andra människor att tänka och tycka som man 
själv är en mycket gammal företeelse. Vi kommer att studera innehål
let i olika typer av ideologiska budskap, vems intressen de tjänade, 
vilka de riktade sig till och vilka kanaler man använde sig av. Dessa 
frågor gör att vi kommer att komplettera det traditionella skriftliga 
historiska källmaterialet med studier och analys av andra typer av käl
lor, framför allt bilder. 

Exempel på sådant material är medeltida kyrkmålningar och arki
tektur, predikningar, hustavlan, kungliga förordningar, ekonomiska och 
politiska stridsskrifter, upplysningsskrifter, föreningsstadgar, manifest, 
valaffischer, sångtexter, nyheter i radio och TV samt någon film. 
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Sverige och Ryssland: ett exempel på internationella relationer 

Fastän länderna ligger så nära varandra geografiskt (eller kanske just 
därför?), har rivalitet ofta härskat i förbindelserna länderna emellan. 
Krigen var talrika en gång i tiden, och de historiska oförrätterna tycks 
ha satt sin prägel på umgänget ända in i vår tid. 

Vi gör några nedslag i historien och tar pulsen på relationerna mel
lan Sverige och Ryssland, vi undersöker svenskarnas syn på Ryssland 
som fiendeland, exotisk märklighet och omättlig marknad för svenska 
produkter. 

Under tiden från 1600-talet fram till idag har vårt land förvandlats 
från offensiv stormakt till neutral småstat. Ändå löper "rysskräcken" 
som en röd tråd genom historien. Från 1600-talets syn på "den ryska 
arvfienden" och Karl XII:s myndiga pekfinger mot öster, via de ryska 
sågfilarna och Sven Hedins varningsrop mot "ryska faran" i början av 
vårt sekel, ända fram till 1980-talets industrispioner och ubåtar. 

Men vi finner också drömmen om Ryssland som avsättningsland för 
det nya industrilandet Sverige i det tidiga 1900-talet. Vi fick ett nytt 
slags utflyttade svenskar, rysslandssvenskarna. Ett nyvaknat intresse 
för Ryssland lämnade efter sig spännande reseskildringar från ett land 
som kunde kännas både exotiskt och utmanande. 

Ett mörkare avsnitt i historien om ländernas förbindelser är de sven
ska krigsfångarna i Ryssland vid skilda tillfällen. Hur gick det egentli
gen för karolinerna i Sibirien, och varför tog ryssarna Rauol Wallen-
berg? 

Sverige, svensken och utlandet 

Med tanke på att Sverige i dessa dagar talar om att bli medlem i EG, 
och att eventuellt ge upp nationalstatsidén, kan det vara intressant att 
lite närmare studera vårt eget lands framväxt och de olika värderingar 
som över tiden förknippats med denna process. Vad har "Sverige" och 
"svenskhet" betytt under olika epoker? Vad är det som konstituerar ett 
nationellt medvetande? Hur har det förändrats genom århundradena, 
från riksenandet i övergången från vikingatid till tidig medeltid, till 
dagens EG-debatt? Kan man över huvud taget tala om en svensk natio
nell identitet, och i så fall hur och när? 
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Vi kommer bl a att studera Sveriges geografiska framväxt, svensk 
mentalitet, och utifrån kommande influenser i form av invandring, krig 
och handel. 

Folk i rörelse och uppror 

Människan har i alla tider protesterat och gjort uppror för att förbättra 
sina villkor. Vid vissa tillfällen har dessa uppror fått en omfattning som 
inneburit att samhället i grunden förändrats. 

Temat syftar till att fördjupa förståelsen av folkliga protester och 
uppror, och deras olika uttryck och organisering i olika tider. Var upp
ror det enda sättet att protestera på, eller kunde dessa protester ta sig 
andra uttryck? Hur svarade "de härskande" på protesterna? Vilka kort-
och långsiktiga effekter fick dessa? 

Dessa och många andra frågor kommer förhoppningsvis att tas upp 
i seminariediskussionerna. 

Konsten att regera 

Den representativa parlamentarismens period i Sverige är förhållande
vis kort. Under lång tid var styrelsen av riket i första hand en sak för 
kungen och kretsen kring honom. Den siste svenske monark som ta
lade om "mitt folk" och "min armé" var Gustaf V, vid det berömda 
borggårdstalet 1914. Men då hade redan utvecklingen sprungit ifrån 
honom. 

Det här temat behandlar frågor som: Hur är det möjligt att utöva 
makt? Vilka är det som regerar? Över vilka eller vad regerar man? När 
kan man säga att någon eller några regerade över just "Sverige"? På 
1000-talet, 1523, 1620-talet, 1809 eller kanske 1905? Hur kommer det 
sig att man organiserar maktutövningen på olika sätt vid olika tid
punkter? 

Här är det som synes främst frågor kring staten, dess uppkomst och 
organisering över tiden som tas upp. Inledningsvis kommer mycket av 
intresset att fokuseras kring framväxten av kungamakten, byråkratin 
och en stark krigsmakt. Men kungen var inte bara navet kring vilket 
makten roterade, utan också den yttersta legitimeringen för samhälls
ordningen. Därför kommer också frågor om kungamakten som ideo
logisk storhet att tas upp. 
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Sverige är unikt genom att bönderna var representerade på riks
dagarna. Hur påverkade det maktutövningen? Besläktad med den frå
gan är frågan om den lokala adminstrationen och statens närvaro på 
det lokala planet. Det är nämligen på det lokala planet, på tinget, 
sockenstämman eller fackföreningen som motståndet mot makten 
formeras. En viktig del av hur man regerar är nämligen att förutse 
reaktioner och förekomma dessa. 

Under historien har det också funnits andra maktcentra än staten; vi 
kommer att identifiera några av dessa och försöka bestämma över vil
ka områden de kan utöva sin makt. 

En viktig del i arbetet kommer att vara diskussionen om vad makt 
egentligen är. 
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Bil. IV: 
Utvärdering av forskarskolan "Att 
forska i det förflutna", augusti 1991 

Stryk under det alternativ du finner bäst på flervalsfrågorna. Frågorna 
5-7 besvarar du på baksidan av pappret eller på separat papper efter
som vi här förväntar oss tämligen omfattande svar. 

Hur tycker du att informationen införforskarskolan var? 

• otillräcklig 
• tillräcklig 

Om otillräcklig, vad saknades? 

Boendet var: 

• oacceptabelt 
• acceptabelt 
• bra 

Om oacceptabelt, motivera varför: 

Lunch och middagar var: 

• mindre bra 
• bra 
• mycket bra 

De sociala aktiviteterna, fester, utflykter etc var. 

• för få 
• lagom många 
• för många 

143 



Hur har det gått att knyta kontakter med de andra eleverna? 

• mindre bra 
• bra 
• mycket bra 

Om mindre bra, vad hade vi kunnat göra för att underlätta? 

Föreläsningarna har varit: 

• för lätta och elementära 
• lagom svåra 
• för svåra 

Att föreläsaren gått runt i seminariegrupperna har varit 
(här kan fler alternativ komma i fråga): 

• värdefullt för att vinkla föreläsningen mot gruppens tema 
• värdefullt för att få vissa saker förklarade som var oklara i föreläs

ningen 
• mindre värdefullt, eftersom arbetet i gruppen och med seminarie

ledaren stördes 

Föreläsningarna har inte direkt varit anpassade till de teman ni har 
valt. Hur har detta fungerat? Borde de ha handlat om andra saker? 
Motivera! 

Kvällsföreläsningarna har varit: 

• mindre lyckade 
• lyckade 
• mycket lyckade 

Om mindre lyckade motivera varför: 
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Seminarieämnena var: 

• för vida och svåra att förstå 
• bra och intressanta 
• inskränkta och ointressanta 

Hur fungerade arbetet under seminarierna? 

• mindre bra 
• bra 
• mycket bra 

Motivera ditt svar. Vad var bra och/eller dåligt under seminarierna? 

Hur fungerade arbetet i smågrupperna? 

• mindre bra 
• bra 
• mycket bra 

Om mindre bra, motivera varför: 

Vilka fördelar och nackdelar fanns med att skriva uppsats under 
kursen? Bör momentet finnas kvar? 

Vilka förväntningar hade du på forskarskolan när du anmälde ditt 
intresse? I vilken mån har vi kunnat leva upp till dessa? 

Vilka saker mil du framhålla som särskilt lyckade och/eller miss
lyckade under forskarskolan? 

Vad under forskarskolan tror du att du kommer att få nytta av 
under höstens fortsatta studier? 
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Opuscula Historica Upsaliensia 

1. Thomas Lindkvist: Plundring, skatter och den feodala statens fram
växt. Organisatoriska tendenser i Sverige under övergången från 
vikingatid till tidig medeltid. 

2. Jan Lindegren: Varat, staten och diket. Tre historieteoretiska uppsat
ser. 

3. Sven A Nilsson: På väg mot militärstaten. Krigsbefälets etablering i 
den äldre Vasatidens Sverige. 

4. György Novåky: Sockersjudare och kompanihandel. Motsättningen 
mellan kapitalistisk produktion och feodal handel under 1600-talet. 

5. Dahlgren, Stellan - Stadin, Kekke: Från feodalism till kapitalism. 
Skatternas roll i det svenska samhällets omvandling 1720-1910. 

6. Aleksander Kan: NikolajBucharin och den skandinaviska arbetarrö
relsen. 

7. Anders Florén: Genus och producentroll. Kvinnoarbete inom svensk 
bergshantering, exempletjäders bruk 1640-1840. 
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