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

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

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

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

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

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

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

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

* 

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

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

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

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

7 



1600-talets svenska rike aktivt använde antikviteter och historiska 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lingar. 

All historieskrivning handlar, medvetet eller omedvetet, om att 

befästa maktförhållanden och ideologier eller att underminera dem. 

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

empiriska exempel från det svenska näringslivets historieskrivning om 

sina egna hjältar behandlar Åsa Linderborg familjen Wallenberg och 

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

oftast tillskrivits maktens män, eller med Marcus Wallenbergs egna 

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

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

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

kvinnokarl eller som homosexuell? 

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

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

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

tidigare i mer koncentrerad form publicerats i Ordfront Magasin, 

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

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

historiografin är. Det finns outtömliga möjligheter att bedriva fort

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

anträda den historiografiska banan i uppsats- eller avhandlingsform, 

har den uppfyllt sitt syfte med råge. 

Uppsala, december 2003 

10 




