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Abstract 

 
In this essay I compare the description of the Thirty Years’ War in a number of German 

and Swedish encyclopedias published between 1854 and 2005. The essay is a 

historiographical research with focus on three areas; the description of the war 

background, the reason of the Swedish intervention in the war and the picture of the 

Swedish king Gustav II Adolf with the consequences of the war and the peace of 

Westphalia. I want to analyze the differences and similarities in the way the history is 

being told in the German and Swedish encyclopedias. The research shows a 

transformation from a narrative, nationalistic, partial description with focus on 

individuals and specific events to a more analytical and objective description with focus 

on structures. Even if the Swedish encyclopedias show a greater change over the time, 

the encyclopedias from both countries represent a similar progress over time in the way 

the war is described. A change in the way the history is being presented can be observed 

somewhere in the middle of the 20
th

 century. The way the war is described, tends to be 

more homogenous during the second half of the 20
th

 century, while the national context 

is present in all encyclopedias. The writing of history is contemporary and it’s affected 

of the social landscape in which it’s written. All articles about the Thirty Years’ War are 

written out of a national perspective, which makes it the main dissimilarity between the 

German and the Swedish articles. 

 

 

Keywords: Historiography, Thirty Years’ War, Germany, Sweden, encyclopedias, 

1845-2005.  
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1 Inledning 
 

Det trettioåriga kriget var en serie av krig som utspelade sig i Europa åren 1618 till 

1648. Krigen ägde rum i ett Europa fyllt av motsättningar och maktkamper; växande 

religiösa motsättningar med ursprung i reformationen och tilltagande politiska 

motsättningar och maktkamper inom såväl det Tysk-romerska riket, som mellan olika 

europeiska makter.  

 

Sverige var en av de stridande parterna i kriget och för Sveriges del så kom det 

trettioåriga kriget att medföra utökat svenskt landinnehav och en starkare maktställning 

i Europa. Det trettioåriga kriget inföll under den svenska stormaktstiden, en period som 

tycks ha speciell plats i det svenska medvetandet. Ofta uppges stormaktstiden ha börjat 

med att Gustav II Adolf tillträdde som svensk kung. Han kom senare att stupa vid slaget 

i Lützen den 6 november 1632, ett av de mer avgörande slagen under det trettioåriga 

kriget. Den 6 november är numera Gustav Adolfsdagen, dagen är allmän flaggdag och 

Gustav Adolf har fått en bakelse tillägnad sig, Gustav Adolfsbakelsen. En festlig 

inramning av en dag som har kommit att stå symbol för den svenska stormaktstiden. 

 

Men det är inte bara i Sverige som det trettioåriga kriget lever kvar än idag. Kriget 

utspelade sig främst i det område som idag är Tyskland, men som under det trettioåriga 

kriget utgjordes av det Tysk-romerska riket. Det trettioåriga kriget fick långtgående 

konsekvenser för det Tysk-romerska riket. Kriget medförde direkta följder, som stora 

befolkningsförluster, och även mer långtgående politiska och ekonomiska 

konsekvenser, som tillslut bidrog till det Tysk-romerska rikets upplösning. Även i det 

tyska medvetandet har det trettioåriga kriget kommit att få en speciell betydelse. I en 

undersökning i Hessen år 1962 fick de tillfrågade i en enkät rangordna vad de tyckte var 

de värsta katastroferna i Tysklands historia. Det trettioåriga kriget kom i 

undersökningen på första plats, före bl.a. nederlaget i första världskriget, 

Napoleonkrigen och det Tredje riket.
1
 Ett krig som är synonymt med Sveriges 

storhetstid anses samtidigt vara den värsta katastrofen i Tysklands historia. Tydligt är att 

samma händelse kan få olika innebörd på olika platser.  

 

Med den utgångspunkten vill jag undersöka hur det trettioåriga kriget skildras i tyska 

respektive svenska uppslagsverk från mitten av 1800-talet fram tills idag. Om man i 

Nationalencyklopedin slår på ordet uppslagsverk hänvisas man vidare till artikeln om 

encyklopedi, där man kan läsa: ”encyklopedi´ [...] bokverk som har ambitionen att 

sammanfatta allt vetande, antingen i allmänhet eller inom ett visst område.”
2
 Men detta 

vetande är ingen objektiv sanning, historien formas i en rådande kontext. Genom att 

undersöka hur det trettioåriga kriget skildras i tyska och svenska uppslagsverk ämnar 

jag att få en bild av hur historieskrivningen förändrats genom tiderna. Hur ser 

historieskrivningens utveckling ut och vilka skillnader och likheter går att finna i 

historieskrivningens utveckling i Tyskland respektive i Sverige? Och vad säger 

historieskrivningen om sin samtid? 

 

 

 

                                            
1 Krusenstjerna, Benigna von; Medick, Hans. Zwischen Alltag und Katastrophe. Der Dreißigjährige Krieg aus der 

Nähe. Göttingen; Vandehoeck & Ruprecht, 1999, s.34. 
2 Nationalencyklopedin. Encyklopedi, www.ne.se/encyklopedi,  maj 2013. 

http://www.ne.se/encyklopedi
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1.1  Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med min uppsats är att undersöka hur det trettioåriga kriget framställts i tyska och 

svenska uppslagsverk från 1850-talet fram tills idag. Uppsatsen är en komparativ 

undersökning och jag ämnar undersöka hur historieskrivningen förändrats, i fråga om 

likheter och skillnader över tiden, samt en jämförelse mellan de svenska och tyska 

uppslagsverken. Då historien inte skildras i ett vakuum, utan är en produkt av den 

samhälleliga kontexten, ämnar jag även att reflektera kring vad historieskildringarna 

kan säga om sin samtid. 

 

Jag arbetar utifrån tre teman:  

 

- Bakgrunden till kriget 

- Orsakerna till den svenska inblandningen i kriget och synen på Gustav II Adolf 

- Konsekvenser till följd av kriget och den Westfaliska freden 

 

 

1.2  Källmaterial 
 

Det källmaterial jag har använt mig av är tio tyska samt åtta svenska uppslagsverk, 

utgivna mellan åren 1845 och 2005. Avgränsningen i tiden är en naturlig följd av att 

uppslagsverk började ges ut i Sverige först i mitten av 1800-talet. Det äldsta av de 

svenska uppslagsverken, Svenskt konversationslexikon från år 1845, var ett av de första 

svenska uppslagsverken som trycktes.  

 

Följande uppslagsverk har jag använt som källmaterial: 

 

Tyska uppslagsverk 

 

Herders Conversations-Lexikon (1854) 

Pierer's Universal-Lexikon (1858) 

Brockhaus Konversationslexikon (1894) 

Meyers Großes Konversations-Lexikon (1906) 

Der Grosse Brockhaus (1930) 

Meyers Lexikon (1937) 

Der Grosses Brockhaus (1953) 

Das Moderne Lexikon (1971) 

Brockhaus-Enzyklopädie (1988)  

Die Zeit-Das Lexikon (2005) 
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Svenska uppslagsverk 

 

Svensk konversationslexikon (1851) 

Nordisk familjebok (1892) 

Nordisk familjebok (1919)  

Tidens Lexikon (1926) 

Hemmets konversationslexikon (1933) 

Svensk Uppslagsbok (1954) 

Bra Böckers Lexikon (1990) 

Nationalencyklopedin (1995)  

 

Jag har endast valt att använda mig av uppslagsverk som behandlar allmänt vetande och 

jag har försökt att få en någorlunda jämn spridning i fråga om utgivningsår och utgivare. 

Därutöver har jag i mitt val av uppslagsverk koncentrerat mig på mer omfattande 

uppslagsverk, företrädesvis de verk som består av ett flertal band. Mitt val av 

uppslagsverk är dock något godtyckligt, då jag har valt uppslagsverk som med rimlig 

arbetsbelastning varit möjliga att få tillgång till. 

 

De tyska uppslagsverken är utgivna på sex olika förlag; Brockhaus, Bibliographisches 

Institut, Bertelsmann, Herder, Pierer och Zeitverlag Gerd Bucerius. Två av 

uppslagsverken är utgivna av Bibliographisches Institut och fyra av uppslagsverken är 

utgivna av Brockhaus förlag. Att nästan hälften av uppslagsverken är olika upplagor av 

Brockhaus enzyklopädie har blivit en följd av att jag prioriterat att få en jämn spridning 

på utgivningsår, samtidigt som det har varit svårt att finna tyska uppslagsverk från 

första halvan av 1900-talet. 

 

I fråga om de svenska uppslagsverken har jag även där prioriterat att få en jämn 

spridning i fråga om utgivningsår. Jag har använt mig av två på varandra följande verk 

av Nordisk familjebok, vilket är en följd av av att det gavs ut få omfattande svenska 

uppslagsverk under 1800-talet och början av 1900-talet. Därutöver är såväl Bra Böckers 

Lexikon som Nationalencyklopedin utgivna av Bra Böcker, men med skillnaden att 

Nationalencyklopedin är utgiven på statligt inititativ och med statligt stöd. 

 

 

1.3  Metod 

 

Min uppsats är en historiografisk undersökning. Undersökningen bygger på en 

kvalitativ komparativ undersökning där jag genom textanalys jämför artiklarna utifrån 

mina frågeställningar. Då jag vill undersöka hur det trettioåriga kriget framställts har jag 

endast valt att studera artikeln om trettioåriga kriget i respektive uppslagsverk. Därmed 

har jag inte lagt något intresse vid hänvisningar till andra artiklar, exempelvis 

hänvisning till artikeln om Gustav II Adolf eller Westfaliska freden, hänvisningar som 

funnits i de flesta av artiklarna om det trettioåriga kriget.  
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Till en början har jag grundligt läst igenom alla artiklar om det trettioåriga kriget, 

därefter har jag analyserat respektive artikel utifrån de tre teman som jag utformat, 

tillika mina frågeställningar. För att sätta in texten i ett sammanhang har jag noterat 

artiklarnas längd samt eventuella illustrationer och för att analysera textens innebörd har 

jag även reflekterat över språkbruket i artiklarna. Då språket och framställningen är en 

del i budskapsförmedlingen har jag alltså inte bara intresserat mig för vad som skrivits 

utan även på vilket sätt det skrivits.  

 

Jag har arbetat tematiskt med artiklarna, men har behandlat uppslagsverken 

kronologiskt inom varje tema. Detta för att få en tydlig bild av hur framställningen av 

det trettioåriga kriget förändrats över tid. Då artiklarna är skrivna i en kontext så måste 

de, för att kunna tolkas, sättas in i det sammanhang de är skapade. Texten formas utifrån 

den rådande kontexten, där författarens, förlagets eller det rådande samhällets 

värderingar kan återspeglas i texten. Därför krävs det vid textanalysen ett kritiskt 

förhållningssätt och att texten sätts  in i sitt sammanhang. De tyska uppslagsverken har 

jag behandlat för sig och de svenska för sig, för att därefter kunna jämföra 

framställningen av det trettioåriga kriget i de tyska och svenska uppslagsverken. Med 

denna utgångspunkt  vill jag redogöra för, jämföra och analysera historieskrivningens 

utveckling i Tyskland och Sverige. 

 

 

1.4  Historisk bakgrund 
 

För att sätta in undersökningen i ett sammanhang så kommer jag att ge en kortare 

beskrivning av det trettioåriga kriget och den, i Europa, rådande politiska och religiösa 

situationen vid tidpunkten för kriget. Bakgrundsbeskrivningen är ämnad att bredda 

förståelsen för undersökningen och kan därmed inte ses som en heltäckande redogörelse 

för det trettioåriga kriget och dess sammanhang.  

 

Det trettioåriga kriget var en en serie av krig som ägde rum mellan åren 1618 och 1648. 

Krigen utspelade sig till största delen i Centraleuropa, men det var en komplex samling 

av konflikter. Krigen kan sättas i samband med andra krig som i angränsande tidsperiod 

utspelade sig i Europa, t.ex. det Nederländska frihetskriget mot Spanien åren 1568 till 

1648. Det trettioåriga kriget var på intet sätt en enskild händelse utan har kommit att bli 

beteckningen på en rad av krigiska konflikter som utspelade sig i ett oroligt Europa 

präglat av religiösa konflikter och politiska motsättningar, såväl inom det Tysk-

romerska riket som mellan olika europeiska makter.
3
  

 

Det trettioåriga kriget kom främst att utspela sig i det område som idag är Tyskland, 

men som vid tidpunkten för kriget utgjordes av det Tysk-romerska riket. I början av 

1600-talet omfattade det Tysk-romerska riket dagens Tyskland, Österrike, Schweiz, 

Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Tjeckien, Slovenien samt västra Polen, norra 

Kroatien och Italien samt en del av östra Frankrike. Det Tysk-romerska riket hade inga 

fasta territoriella gränser och var ingen stat i modern mening. Det Tysk-romerska riket 

var indelat i olika större områden, som i sin tur bestod av mindre furstendömen, 

hertigdömen och grevskap. Formellt styrdes riket av den tysk-romerske kejsaren, men 

kejsaren var inte enväldig och centralmakten var svag.  

                                            
3 Pieper, Dietmar; Saltzwedel, Johannes. Der Dressigjährige Krieg. Europa im Kampf um Glaube und Macht 1618-

1648. München; Deutsche Verlags-Anstalt, 2012, s.17-28. 



8 
 

Kejsaren valdes av de sju kurfurstarna, en grupp med speciella rättigheter och 

privilegier, och riket hade en riksdag som var indelad i olika ständer. Det Tysk-

romerska riket kan sägas ha varit ett löst integrerat politisk förbund mellan olika 

personer och med ett komplext hieraktiskt system.
4
  

 

Från år 1440 och fram till år 1711 var det oavbrutet Habsburgska husets överhuvud som 

även var tysk-romersk kejsare. Habsburgska huset var en monarki, som regerade över 

det Habsburgska riket. Habsburgska riket och Tysk-romerska riket var för den delen 

inte synonyma områden. Habsburgska huset styrde inte alla områden i det Tysk-

romerska riket och det Habsburgska riket innefattade även områden utanför det Tysk-

romerska riket. Under slutet av 1500-talet och början av 1600-talet var Habsburgska 

huset som störst och la inte bara beslag på titeln som Tysk-romersk kejsare utan 

härskade även över Spanien och delar av Sydamerika. Det Habsburgska huset kom efter 

år 1555 att delas upp i två linjer, den Österrikiska och den Spanska, och det 

Habsburgska riket bestod aldrig av ett enat område utan av många mindre områden, 

som periodvis styrdes av olika män inom släkten Habsburg.
5
  

 

Oroligheterna inom Europa under slutet av 1500-talet och början av 1600-talet kan 

delvis härledas till reformationen. Växande religiösa motsättningarna mellan katoliker 

och protestanter i det Tysk-romerska riket under början av 1500-talet kom att leda till 

religionsfreden i Augsburg år 1555. Religionsfreden i Augsburg resulterade i ett fördrag 

mellan den tysk-romerske kejsaren och furstarna, som innebar att furstarna i det Tysk-

romerska riket skulle få välja protestantisk eller katolsk religionstillhörighet, ett val som 

även skulle styra furstendömets religionstillhörighet.
6
 Religionsfreden i Augsburg löste 

dock inte de religiösa motsättningarna utan de kom snarare att växa. År 1608 slöt sig ett 

antal protestantiska furstar samman i den Evangeliska unionen ledd av kurfursten 

Fredrik IV av Pfalz och året därefter slöt sig katolska furstar samman i den Katolska 

ligan ledd av hertig Maximilan I av Bayern.
7
  

 

Det trettioåriga kriget beskrivs ofta ha inletts med defenestrationen i Prag år 1618. Prag 

var vid tidpunkten huvudstad i kungariket Böhmen, som var en del av det Tysk-

romerska riket. I Böhmen rådde upprorsstämning sedan katoliken Ferdinand II år 1617 

valts till kung av Böhmen. Han hade efterträtt sin kusin Mattias, som fört en 

tillmötesgående politik gentemot protestanterna. Med Ferdinand II som kung upplevde 

de protestantiska ständerna att religionsfriheten var hotad. Den 23 maj 1618 utpekade en 

grupp protestanter två av kejsarens katolska undersåtar för att ha brutit mot 

religionsfriheten och kastades dem från ett fönster på borgen i Prag, vad som sedermera 

kom att kallas defenestrationen i Prag. Året därpå kom Ferdinand II även att efterträda 

Mattias som Tysk-romerske kejsare.
8
 

 

 

 

                                            
4 Stollberg-Rilinger, Barbara. Das Heiligen Römische Reich Deutscher Nation. Vom Ende des Mittelalters bis 1806. 
München; Verlag C.H. Beck, 2006, s.7-17. 
5 Encyclopaedia Britannica. House of Habsburg, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/250853/House-of-
Habsburg, maj 2013. 
6 Kitchen, Martin. Illustrierte Geschichte Deutschland. Augsburg; Weltbild Verlag, 1998, s. 101. 
7
 Pieper, Dietmar; Saltzwedel, Johannes. 2012, s.21. 

8
 Ibid; s.45-57. 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/250853/House-of-Habsburg
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/250853/House-of-Habsburg
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Kriget kom att börja som ett lokalt krig i Böhmen, men kom senare att vidga sig till den 

norra delen av Tysk-romerska riket. Krigets utvidgande och det faktum att kriget stärkt 

kejsar Ferdinand II: s makt och därmed även det Habsburgska huset, kom att medföra 

att främmande makter ingrep i kriget. Hand i hand med de religiösa motsättningarna 

inom det Tysk-romerska riket pågick även en politisk maktkamp, där kejsaren 

företrädde en centraliseringspolitik, något som inte möttes väl i alla led i det svagt 

centraliserade riket. Därutöver pågick en maktkamp mellan det Habsburgska huset och 

andra europeiska makter. Slutet av 1500-talet och början av 1600-talet var en period då 

många europeiska stater växte sig allt starkare och konkurrerade med varandra om 

makten och inflytandet i Europa. Frankrike kom, tillsammans med England, att stödja 

protestanterna och sedermera anslöts sig även Danmark och Sverige till kriget.
9
 Detta 

inföll samtidigt som Nederländerna, med Englands stöd, krigade för självständighet mot 

det Habsburgska Spanien.  

 

I och med den Westfaliska freden år 1648 avslutades det trettioåriga kriget. Kriget kom 

att få långtgående konsekvenser i Europa. Det Tysk-romerska riket drabbades hårdast, 

med stora befolkningsförluster och på kriget följande svåra sociala och ekonomiska 

förhållanden. Kriget kom även att få långtgående politiska följder i det Tysk-romerska 

riket. Riket decentraliserades och främmande makter fick ökat inflytande, samtidigt som 

det Habsburgska huset tappade inflytande i Europa. Den europeiska kartan kom att ritas 

om, då Frankrike och Sverige tilldelades områden i det Tysk-romerska riket och 

Nederländerna och Schweiz fick självständighet. För Sveriges del kom kriget att 

innebära en stärkt maktställning i Europa och en befäst status som europeisk stormakt 

under 1600-talet. Fredsuppgörelsen kom därutöver att bli pådrivande för utvecklingen 

av de suveräna europeiska nationalstaterna.
10

 

 

 

2 Forskningsläge 
 

Sedan slutet av 1900-talet har det bland historiker blivit allt mer populärt att 

vetenskapligt analysera tidigare historiesforskning. Historiografi, historiesforskningens 

historia, har kommit att bli ett helt eget ämne inom historieämnet. Genom att undersöka 

historieskrivningens historia läggs fokus på hur det förgångna skildras; hur har 

historiker genom tiderna sett på historia och vad har drivit historieskrivningens 

utveckling? Att undersöka historieskrivningen kan bredda kunskapen, både kring 

historieskrivningen och den skrivna historien.  

 

I min undersökning har jag valt att studera historieskrivningen från mitten av 1800-talet 

fram tills idag. Hur har historieskrivningen förändrats och vad finns det för likheter och 

skillnader mellan historieskrivningens utveckling i Tyskland och Sverige? I och med 

ämnets ökande popularitet finns det många studier och böcker kring 

historieskrivningens utveckling. Jag har fokuserat på ett antal böcker och studier som 

berör historieskrivningens allmänna utveckling samt mer specifikt historieskrivningens 

utveckling i Tyskland respektive Sverige.  

 

 

                                            
9
 Kitchen, Martin. 1998, s.82-118. 

10
 Pieper, Dietmar; Saltzwedel, Johannes. 2012, s. 237-271. 
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Georg G. Iggers som skrivit boken “Historygraphy in The Twentieth Century” är 

professor emeritus i Historia. Han redogör i sin bok för historieskrivningens allmänna 

utveckling i Europa och Nordamerika, från upplysningen fram till idag. Han delar in 

historieskrivningens utveckling i tre olika faser. Den första fasen utspelar sig under 

1800-talet, då historieämnet professionaliserades. Enligt Iggers definition innebar det att 

historieämnet fick vetenskaplig status, institutionaliserades och det skedde en delning 

mellan historia och litteratur. Förändringar som Iggers härleder till nya samhälleliga och 

politiska behov.
 11

 Den andra fasen som Iggers framhåller inföll under 1900-talets första 

hälft, då det kom att ske en renodling mellan historieskrivare och historiker. Under 

1900-talet kom historieskrivningen att bli mindre berättande och mer analyserande och 

diskuterande. Fokus kom att flyttas från händelser och individer till sociala förändringar 

och strukturer.
12

 Den tredje och pågående fasen inleddes under slutet 1900-talet. I 

samband med att det moderna samhället började kritiseras så växte det även fram en 

kritik mot historieämnet. Kritiken som kom att yttra sig i diskussioner kring om det går 

att vara objektiv och språkets betydelse.
13

 

 

Att den moderna historikern föddes under 1800-talets delar Iggers med Ragnar Björk 

och Alf W. Johansson som skrivit boken ”Svenska historiker. Från medeltid till våra 

dagar.” Björk, docent i historia, och Johansson, professor i historia, betonar betydelsen 

av förändrad samhällssyn och nya behov för historieskrivningens utveckling under 

1800-talet. Björk och Johansson skriver att synen på människan och vetenskapen kom 

att förändras i och med upplysningen. Det föddes en framtidstro och en tilltro till 

vetenskapen. Vetenskapen börjades ses som en tillgång istället för ett hot och när 

samhället fick ett behov av systematisk kunskap fick historieämnet en ny samhällsroll.
14

 

 

Tyskland hade tidigt en hög grad av professionalisering. Björk och Johansson menar att 

Tyskland kom att bli ett föregångsland för historieskrivningens utveckling. Den svaga 

tyska statsmakten under 1800-talet innebar ökad yttrandefrihet för ämbetsmän och 

professorer och att den pågående nationsbyggnadsprocessen i Tyskland drev på 

utvecklingen av historieskrivningen.
15

  

 

I fråga om historieskrivningens utveckling i Tyskland har jag läst två studier, varav den 

ena är Martins Nissens bok ”Populära Geschichtssschreibung. Historiker, Verleger und 

die deutsche Öffentlichkeit (1848-1900)”. I boken redogör Nissen för 

historieskrivningens utveckling i Tyskland under andra halvan av 1800-talet. Nissen 

sätter in historieskrivningen i ett större sammanhang i fråga om förlagens och 

offentlighetens betydelse för utvecklingen. Nissen framhåller att läsarpubliken kom att 

breddas kvantitativt och socialt under 1800-talet, vilket gav historien en ökad betydelse 

för samhällsutvecklingen och formandet av nationen. Den växande gruppen 

professionella tyska historiker var i regel engagerade i politiska och samhälleliga frågor 

och kunde betecknas som liberala. Under 1800-talet präglades historieämnet i Tyskland 

av historikernas egna politiska och religiösa uppfattningar.
16

 

                                            
11 Iggers, Georg, G. Historiography in the twentieth century. From scientific objectivity to the postmodern challenge. 
Middletown; Wesleyan University Press, 2005, s.23-30. 
12 Ibid; s.3-7. 
13

 Ibid; s.141-147. 
14 Björk, Ragnar; Johansson, Alf W. Svenska historiker. Från medeltid till våra dagar. Stockholm; Nordstedts, 2009,     

s.13-43. 
15

 Ibid. 
16 Nissen, Martin. Populäre Geschichtsschreibung. Historiker, Verlger und die deutsche Öffentlichkeit. Köln; Böhlau, 
2009, s. 41-86. 
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Den andra studien är Franziska Metzgers bok ”Geschichtsschreibung und 

Geschichtsdenken im 19. und 20. Jahrhundert”, vari författaren redogör för 

utvecklingen av historieskrivningen och synen på historien under 1800 och 1900-talet. 

Metzger framhåller, liksom Iggers, brytpunkter i historieskrivningens utveckling. Där 

professionaliseringen, instutitonaliseringen, homogeniseringen och källkritikens 

utveckling lyfts fram som karaktäristiskt för 1800-talet 
17

. Metzer framhåller att 

historieskrivningen hade en viktig roll i bildandet av den tyska staten samt betonar 

religionens betydelse för historieskrivningens utveckling. Under andra halvan av 1800-

talet kom protestantismen att tilldelas en central roll i den tyska ”nationalkaraktären” 

och en protestantinsk historieskrivning kom att ta över efter den katolska som dominerat 

under 1600-talet.
 18

 

 

Den därpå kommande brytpunkten, som Metzger framhåller, var den samhällskritik som 

växte fram i Tyskland kring 1900-talets början. En kritik som yttrade sig genom 

diskussioner kring förlorad kultur och en stigande nationalism. Krig och osäkerhet 

medförde om- och nydefinitioner av det tyska samhället, vilket resulterade i att fokus 

för historieskrivningen flyttades till kultur och erfarenheter. Efter första världskriget 

ökade intresset för samtidshistoria och fokus kom att ligga på första världskriget och 

kritik mot det tyska parlamentariska systemet.
19

  

 

I Sverige skedde professionaliseringen av historieämnet först i mitten/sluten av 1800-

talet. Under slutet av 1800-talet var Tyskland, i fråga om historieskrivning, ett 

förebildsland för Sverige. Gunnar Artéus och Klas Åmark, båda professor emeritus i 

historia, har skrivit boken ”Historieskrivningen i Sverige. Boken syftar till att ge en 

helhetsbeskrivning över den svenska historieskrivningen från medeltiden fram till idag. 

Författarna menar att de som före 1800-talet skrev historia kan kallas historieskrivare, 

då de var berättande, partiska och retoriska, medan den moderna historikern är 

analyserande och objektiv, samt tillämpar vetenskapliga metoder och källkritik.
20

 Artéus 

och Åmark betonar att historikernas egna politiska och religiösa uppfattningar präglade 

historieskrivningen under 1800-talet. Under slutet av 1800-talet var det historikernas 

uppgift att värdera aktörer och händelser i form av moral- och värdereseonemang.
21

 

 

Björk och Johansson delar Artéus och Åmarks uppfattning och skriver i sin bok att 

svenska historiker vid början av 1900-talet fortfarande var politiker och hade en 

betydande roll som intellektuella i samhället, trots att historieämnet börjat 

professionaliseras.
22  

Liksom övriga författare framhåller Björk och Johansson 

förvetenskapligandet och institutionaliseringens betydelse för historieskrivningens 

utveckling under 1800-talet, men även metodutvecklingens betydelse betonas. Björk 

och Johansson lyfter fram år 1911 som ett genombrott för den svenska 

historieskrivningen och befästandet av källkritiken.  

Från och med 1911, då Lauritz Weibulls ”Kritiska undersökningar” publicerades, blev 

det historieforskningens uppgift att påvisa det vetenskapligt säkra och inte antaganden 

och  sannolikhetsresonemang som varit det brukliga innan 1911.
23

  

                                            
17

 Metzer, Franzsiska. Geschichtschreibung und Geschichtdenken im 19. Und 20. Jahrhundert. Bern; Haupt Verlag, 

2011, s.124-125. 
18 Ibid; s. 165-167. 
19 Ibid; s.186-219. 
20 Artéus, Gunnar; Åmark, Klas. Historieskrivningen i Sverige. Lund; Studentlitteratur, 2012, s.9. 
21 Ibid; s.66-67. 
22 Björk, Ragnar; Johansson, Alf W. 2009, s. 31-43. 
23 Björk, Ragnar; Johansson, Alf W. 2009, s. 366-369. 
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Fokus i den svenska historieskrivningen låg, enligt Artéus och Åmark, långt in under 

1900-talet på den svenska nationens bildande och öde. Det som präglade landet 

präglade även historieskrivningen och däri finner man förklaringen till att de svenska 

historikerna först efter andra världskriget systematiskt började intressera sig för 1800- 

och 1900-talet. Artéus och Åmark menar att det faktum att Sverige stod utanför de stora 

händelserna under början av 1900-talet medförde att de svenska historikerna, ända in på 

1950-talet, var intresserade av bildandet av den svenska nationen och sent hade ett 

intresse för samtidshistoria.
24

  

 

Utvecklingen sedan 1960-talet förfaller enligt de olika böckerna ha varit likartad i 

Tyskland och Sverige, där breddade samhällsdebatter och fler perspektiv på samhället 

vidgat historieämnet. Från och med 1960-talet kom historieämnet att öka i popularitet 

och den nya historiska forskningen blev mer inriktad på samtidshistoria, socialhistoria, 

världshistoria, genushistoria och kulturhistoria.
25

 Metzger framhåller liksom Iggers en 

brytpunkt under slutet av 1900-talet då en reflektion kring det moderna även kom att 

prägla debatten kring historieskrivningen, med fokus på språkets betydelse.
26

 

 

Jag har läst ytterliggare en bok,”Historia” av Peter Aronsson, som är professor i 

historia och även professor i kulturarv och historiebruk. Liksom övriga författare är 

Aronsson av uppfattningen att historia skrivs i en samhällelig kontext och att 

historieskrivningen därmed är samtida och utvecklas i takt med att samhället utvecklas. 

Men till skillnad från de andra böckerna och studierna, som främst betonar olikheterna 

över tiden och lyfter fram brytpunkter i historieskrivningens utveckling, så fokuserar 

Aronsson på likheterna över tiden. Aronsson framhåller att epokindelning och 

periodisering tycks vara ett ofrånkomligt sätt att förhålla sig till historia. Där 

periodiseringen förmedlar en uppfattning om vad som är eftersträvansvärt.
27

 Men 

kärnan i Aronssons bok är att  nationen ständigt haft en central roll i 

historieskrivningen. Under 1800-talet låg fokus på individer. Det var ledare, politiker 

och uppfinnare som ansågs viktigast för utvecklingen, men under 1900-talet kom fokus 

för historieskrivningen att flyttas från aktörer till institutionella, strukturella och 

diskursiva förhållanden. Enligt Aronsson var det en följd av demokratiseringen och en 

ökad misstro mot samhällsystemet, men oavsett perspektiv menar Aronsson på att 

historia tjänat syftet att stärka och hålla samman nationen samt fostra medborgare. 
28

 

Nationens betydelse för och i historieskrivningen betonas även i de övriga verken, men 

med fokus på skillnaderna istället för likheterna över tiden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
24 Artéus, Gunnar; Åmark, Klas. 2012, s.70-71. 
25 Metzger, Franzsiska. 2011, s. 226-227. 
26 Ibid; s.239-245. 
27

 Aronsson, Peter. Historia. Malmö; Liber, 2011, s.58-64. 
28

 Ibid; s.30-32, 74-78. 
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3 Undersökning 

 
3.1 Tyska uppslagsverk 

 
De tio artiklarna som jag använt mig av från de tyska uppslagsverken uppvisar rent 

visuellt på skillnader över tiden. I de äldre uppslagsverken får artikeln om det 

trettioåriga kriget större utrymme. Pierers Lexikon från 1854 utmärker sig, där upptar 

artikeln 24 sidor. I Brockhaus konversationslexikon från 1894 och Meyers lexikon från 

1906 upptar artikeln ca fyra sidor. Artikelns längd krymper med tiden och i Das 

Moderne Lexikon från 1971, Brockahus Enzyklopädie från 1988 och Die Zeit das 

Lexikon från 2005 är artikeln en till två sidor lång i respektive lexikon. Den främsta 

visuella skillnaden mellan lexikonen är att artiklarna i Das Moderne Lexikon och Die 

Zeit das Lexikon är illustrerade med en målning respektive karta, medan de äldre 

uppslagsverken helt saknar illustationer.  

 

 

3.1.1. Bakgrunden till kriget 

 

I de tyska uppslagsverken råder en någorlunda samstämmighet kring att krigets orsaker 

går att finna i såväl religiösa som politiska motsättningar, undantaget är det äldsta av de 

tyska uppslagsverken; Herders Conversations-Lexikon från 1854. Där ligger 

betoningen på att kriget inte var något religionskrig, med en påföljande kommentar om 

att det är något som man tvingas höra från partiska protestanter än idag.
29

 Artikeln i 

Herders Conversations-Lexikon tycks vara fostrande med en ultramontan utgångpunkt, 

där den katolska kyrkans makt ses som eftertsträvansvärd och självklar. Relevant i 

sammanhanget är det faktum att Verlag Herder, som gav ut Herder Conversations-

Lexikon, är ett förlag med katolsk utgångspunkt.
30

 

 

Religionen uppges endast ha använts som ett svepskäl. Istället beskrivs kriget 

egentligen ha handlat om Habsburgska husets uppdelning i två linjer, den spanska och 

den österrikiska monarkin, och dessa respektive linjers maktställning i Europa. England, 

Frankrike och Nordtyskland kämpande mot den spanska ligan för Hollands 

självständighet samtidigt som enstaka länder stöttande en revolution mot den 

Habsburska-österrikiska monarkin, allt för att rubba det Habsburgska husets 

maktställning.
 
Den franska kungen Henrik IV beskrivs som framträdande i kampen om 

makten med det Habsburgska huset, med en uttrycklig önskan om att kriget inte skulle 

vara ett religionskrig och att katolicismens skulle skyddas.
 
Upproret i Böhmen 

omnämns som inledningen på kriget och missnöjet i Böhmen beskrivs ha drivits på av 

Holländarna och Fredrik V Pfalz.
31

  

 

Skildringen av krigets bakgrund i Herders Conversations-Lexikon skiljer sig påtagligt 

från redogörelsen av krigets bakgrund i det jämngamla Pierer's Universal-Lexikon 

från 1858. I Pierer's Universal-Lexikon beskrivs krigets orsaker gå tillbaka till 

religionsfreden i Augsburg, som uppges bara för stunden ha lugnat 

religionsmotsättningar.  

 

                                            
29 Herders Conversations-Lexikon, 1:a upplagan, band 2. Freiburg im Breisgau; Verlag Herder, 1854. s.446. 
30 Verlag Herder,  http://www.herder.de/verlag/portrait_html, maj 2013. 
31 Herders Conversations-Lexikon, 1854, s.446. 

http://www.herder.de/verlag/portrait_html
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Religionen uppges endast ha varit ett svepskäl för kriget. Istället beskrivs kriget ha 

pådrivits av maktsökande furstar, kampen mellan påvedömet och kejsardömet om 

makten, samt partisaner, på både den katolska och protestantiska sidan, som sökte makt 

och landområden.
 32

 Fokus ligger på förhållandet inom det Tysk-romerska riket, men 

även  maktbalansen mellan Habsburgska monarkin och andra kungadömen i Europa 

framhålls. De främmande makterna var en naturlig motsättning mot den habsburgska 

monarkins strävan efter världslig dominans.
33

  

 

Utvecklingen innan kriget beskrivs som komplex. I Böhmen beskrivs missnöjdhet bland 

ständer och riddare i kombination med den religiösa delningen ha skapat klyftor på alla 

samhällsnivåer. I kombination med förtryck av protestanterna uppges det ha bidragit till 

defenstrationen i Prag och uppror i Böhmen, som beskrivs som inledningen till kriget.
34

 

I Pierer’s Universal-Lexikon är det förhållandena inom det Habsurgska riket som 

uppges ligga till grund för kriget. Såväl aktörer som strukturer framhålls som 

tongivande för utvecklingen till skillnad från Herders Conversations-Lexikon där synen 

tycks vara att Habsburgska rikets stått offer för andra nationers och enskilda aktörers 

tillgripanden, som också styrt utvecklingen.   

 

Även i Brockhaus Konversationslexikon från 1894 beskrivs kriget vara grundat i 

religiösa motsättningar mellan protestanter och katoliker. I och med att utländska 

makter blandade sig i kriget uppges det ha förvandlats till ett krig om makt och 

territoriella områden. Bakgrunden till kriget och händelseutvecklingen beskrivs likartat 

som i Pierer’s Universal-Lexikon. Med början i religionsfreden i Augsburg, som inte 

löste de religiösa motsättningarna utan var ett sätt att skapa lugn för stunden, samtidigt 

som viktiga frågor sköts på framtiden. I artikeln betonas att såväl katoliker och 

protestanter försökte nå fred utifrån sin uppfattning om vad som var rätt och riktigt. 
35

 

Artikeln ger intrycket att ett sakligt förhållningssätt eftersträvas och att moraliserande 

vill undvikas. Liksom i Pierer’s Universal-Lexikon beskrivs utvecklingen innan kriget 

som komplex där en lång rad av händelser slutligen ledde till uppror i och med 

defenestrationen i Prag, som beskrivits som inledningen till kriget.
36

  

 

Skildringen i Meyers Großes Konversations-Lexikon från 1906 beskriver kriget som 

ett tyskt krig, som blev allmänt europeiskt i och med att utländska makter blandade sig 

i. Ur den religiösa aspekten uppges kriget ha orsakats av motreformationen, som 

innebar att den omorganiserade katolska kyrkan ville återvinna sin forna makt. Politiska 

orsaker uppges vara minst lika betydelsefulla som de religiösa. De politiska orsakerna 

anges ha grundats i att protestanterna lämnat rikshovrådet, att Habsburgska husets 

strävan efter världsherravälde stötte på motgångar samt kejsar Ferdinand II: s ambition 

att tillintetgöra alla motståndare. Bildande av evanageliska unionen samt bildandet av 

katolska ligan beskrivs ha föranlett upproret i Böhmen, som beskrivs som inledningen 

på kriget.
37

 Liksom de andra äldre uppslagsverken har Meyers Großes Konversations-

Lexikon en berättande framställning.  

 

                                            
32 Pierer's Universal-Lexikon, 4:upplagan, band 5. Altenburg; Verlag von H. A. Pierer, 1858, s.308. 
33

 Ibid; s.307. 
34

 Ibid; s.308. 
35 Brockhaus Konversationslexikon, 14:e upplagan, band 5. Leipzig, Berlin & Wien; F.A. Brockhaus, 1894. s.502. 
36 Ibid; s.503. 
37 Meyers Großes Konversations-Lexikon, 6:e upplagan, band 5. Lepizig & Wien; Bibliographisches Institut, 1906. 
  s.189. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bibliographisches_Institut
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Även i Der Grosse Brockhaus från 1930 beskrivs kriget var orsakat av de religiösa 

motsättningarna i Tyskland, i kombination med rikständernas motstånd mot kejsaren 

samt en fruktan bland de europeiska makterna för en dominans av Habsburgska huset. 

Krigets orsaker uppges ha grundlagts vid religionsfreden i Augsburg, som delade 

Tyskland i två fientliga läger. Det beskrivs ständigt ha funnits ett potentiellt krig mellan 

katoliker och protestanter, men att kriget inte kom att utlösas av motsättningar inom 

Tyskland utan till följd av att yttre makter blandade sig i oroligheterna. 
38

 Det råder 

därmed en viss oenighet mellan de äldre verken huruvida yttre makter eller politiska 

faktorer inom Habsburgska riket var pådrivande för utvecklingen. I Der Grosse 

Brockhaus från 1930 poängteras just att det inte vara förhållandena inom Tyskland som 

medförde kriget.
 39

 

 

Meyers Lexikon från 1937 utmärker sig bland de tyska uppslagsverken. I inledningen 

av artikeln beskrivs grunderna till kriget snarlikt äldre uppslagsverk. Det beskrivs ha 

grundats i såväl religiösa motsättningar, med betoning på katolska kyrkans försök att 

omorganisera kyrkan för att återvinna sin ställning, som i politiska motsättningar. 

Utomstående makter beskrivs ha blandat sig i kriget så att det blev ett allmänt 

europeiskt krig. Förtryck av protestanter i Böhmen ledde till uppror vilket innebar 

inledningen till kriget. Vidare betonas att religionen endast var en sekundär anledning 

till krig. Istället framhålls  att den centraliseringspolitik som fördes inte visade någon 

omtanke och intresse för det tyska folket och därmed orsakade det missnöje inom 

Habsburgska riket som låg till grund för kriget. 
40

 I artikeln kan läsas: ”Habsburgska 

husets strävan efter världsherravälde mötte motstånd, då det var ett direkt hot mot 

Tysklands etiska och etniska frihet.”
 41

 Meyers Lexikon från 1937 utmärker sig på så 

sätt att den förda politiken tycks fördömas som auktoritär och missaktsam mot det tyska 

folkets och nationens frihet. Detta får ställas i relation till att Meyers Lexikon från 1937 

är en produkt från det nationalsocialistiska Tyskland, där uppslagsverk kan ha använts 

som propaganda för det nationalsocialistiska idealsamhället. 

 

I Der Grosse Brockhaus från 1953, Das Moderne Lexikon från 1971, Brockahus 

Enzyklopädie från 1988 och Die Zeit-Das Lexikon från 2005 beskrivs kriget bakgrund 

likartat och jag kommer därför att behandla dess lexikon gemensamt. Den mest 

påtagliga skillnaden mellan verken är att i Der Grosse Brockhaus är artikeln, liksom i de 

andra äldre uppslagsverken, skriven mer narrativt. Detta till skillnad från de nyaste 

uppslagsverken där texten är kort, koncis och saknar beskrivande adjektiv. I Der 

Grosses Brockhaus kan man läsa att; ”Tyskland kom att bli en ödelagd 

krigsskådeplats.”
42

. I den senare upplagan av Brockhaus Enzyklopädie är samma 

mening förkortad till; ”Tyskland kom att bli en krigsskådeplats.”
43

. I övrigt är 

beskrivningarna i de fyra nyaste lexikonen snarlika.  

                                            
38 Der Grosse Brockhaus, 15:e upplagan, band 5. Leipzig; F.A. Brockhaus, 1930. s. 99. 
39 Ibid. 
40

 Meyers Lexikon, 8:e upplagan, band 3. Leipzig; Bibliographisches Institut, 1937, spalt 250. 
41

 Ibid; Översättning av uppsatsförfattaren. 
42

 Der Grosses Brockhaus, 16:e upplagan, band 3. Wiesbaden; F.A. Brockhaus, 1953. s.353  

    – översättning av upppsatsförfattaren. 
43

 Brockhaus-Enzyklopädie, 19:e upplagan, band 5. Mannheim; F.A. Brockhaus, 1988.  s.669  

     – översättning av uppsatsförfattaren. 
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Kriget beskrivs i dessa vara grundat i religiösa motsättningar och motsättningar mellan 

ständerna och den Habsburgska monarkin. Religionsfreden i Augsburg uppges ha ökat 

motsättningarna ständerna emellan samt mellan ständerna och kejsaren.
44

  

 

 

3.1.2 Orsakerna till den svenska inblandningen i kriget  

och synen på Gustav II Adolf  

 

I det äldsta uppslagsverket, Herders Conversations-Lexikon från 1854, beskrivs det 

trettioåriga kriget som en mellanstatlig konflikt om makt och inflytande i Europa. 

Gustav II Adolf beskrivs i Herders Conversations-Lexikon ha haft en plan med 

Frankrike, en plan som kallades befriandet av Tyskland. Enligt artikeln skulle denna 

plan innebära att ruinera och förstöra så mycket land som möjligt. Vidare beskrivs 

Gustav II Adolf ha haft för avsikt att kuva folket under sig och göra sig själv till 

protestantisk tysk kejsare. Han uppges ha saknat stöd för detta och tvingat till sig 

förbund med protestantiska furstar. Hans död beskrivs som ej oönskad till följd av sina 

planer på att göra sig själv till kejsare.
45

   

 

Artikeln i det jämngamla uppslagsverket Pierer's Universal-Lexikon från 1858 

beskriver ingen orsak till det svenska ingripandet i kriget, men Gustav II Adolf uppges 

ha anslutit till kriget efter vapenstillestånd med Polen.
46

 Vidare beskrivs Gustav II 

Adolfs förehavande och slagen mycket utförligt. Artikeln är skriven som ett berättande 

referat av krigsförloppet och saknar analyser kring drivkrafter bakom t.ex. det svenska 

ingripandet i kriget. En skildring som utgör en stor kontrast till artikeln i Herders 

Conversations-Lexikon där synen på Gustav II Adolf är negativt laddat med vad som 

framstår vara en nationalistisk och katolsk underton. 

 

I följande verk är det främst det katolska och kejserliga väldets utbredning till 

Östersjökusten som lyfts fram som drivkraften bakom Gustav II Adolfs ingripande i 

kriget. I Brockhaus Konversationslexikon från 1894 uppges Gustav II Adolf själv ha 

velat upprätta ett östersjövälde och såg därmed det växande kejserliga katolska väldet 

som ett hot.
 47

 Därutöver är det Gustav II Adolfs krigstaktik som framhålls. Liksom i 

Pierers’ Universal-Lexikon är fokus i artikeln på slagen och krigsföringen och Gustav II 

Adolfs nya rörliga krigstaktiken beskrivs ha räddat protestantismen i Nordtyskland.
48

 

 

Även i Meyers Großes Konversations-Lexikon 1906 beskrivs Gustav II Adolf ha 

velat skapa ett svenskt herravälde vid Östersjön och drevs därmed att ingripa i det 

trettioåriga kriget. Därutöver uppges att han säkert drevs av en medkänsla med de tyska 

protestanterna, även om han själv uppenbart inte vara troende.
49

 Osäkerhet kring Gustav 

II Adolfs religiösa drivkraft framhålls även i Der Grosse Brockhaus från 1930.  

 

 

                                            
44 Der Grosse Brockhaus,195, s.353; Das Moderne Lexikon, band 3. Gütersloh; Bertelsmann Lexikon-Verlag., 1971. 

s.30; Brockhaus-Enzyklopädie, 1988, band 5, s.669; Die Zeit-Das Lexikon, band 3. Hamburg; Zeitverlag Gerd 

Bucerius, 2005. s.557. 
45 Herders Conversations-Lexikon, 1854, s.447. 
46

 Pierer's Universal-Lexikon, 1858, s.312. 
47

 Brockhaus Konversationslexikon, 1894, s.504. 
48
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49

 Meyers Großes Konversations-Lexikon, 1906, s.190. 
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Däri beskrivs Gustav II Adolf kanske ha varit bekymrad för den tyska protestantismens 

framtid, men den primära anledningen till ingripandet i kriget uppges ha varit 

konungens oro över kejsarens maktutbredning till Östersjön.
 50

 Liksom i Herders 

Conversations-Lexikon är artikeln i Der Grosse Brockahus skriven med utgångspunkten 

att Gustav II Adolf var en fiende. Han beskrivs ha haft litet stöd hos de protestantiska 

furstarna och hans ingripande i kriget är formulerat som; ”Det stod redan en ny fiende 

på riksgränsen”.
51

 

 

I de nyare uppslagsverken tilldelas inte aktörer samma intresse och betydelse som i de 

äldre uppslagsverken. Gustav II Adolf omnämns främst genom de slag han deltog i. I 

Meyers Lexikon från 1937 ges ingen bakgrund till det svenska ingripandet i kriget.
52

 I 

Der Grosse Brockhaus från 1953 ges endast en kort förklaring till Gustav II Adolfs 

ingripande i kriget, nämligen till följd av kejsarens maktställning i Östersjöområdet 

liksom de tyska protestanternas motgångar i kriget.
53

 I  Das Moderne Lexikon från 

1971 uppges Gustav II Adolf ha engagerat Sverige i kriget till följd av kejsarens ökande 

makt i Nordtyskland, främst till följd av planer på en totalt kejserlig dominans av 

Östersjöområdet. Gustav II Adolf uppges ha haft långtgående planer för sitt ingripande i 

kriget. I uppslagsverket ställs frågan om han hade planer på ett protestantiskt 

kungadöme med sig själv som kung.
54

 

I det nyaste uppslagsverket Brockhaus-Enzyklopädie från 1988 samt i Die Zeit-Das 

Lexikon beskrivs Gustav II Adolf ha ingripit i kriget, oroad över kejsarens 

maktställning i Östersjöområdet.
55

 I Brockhaus-Enzyklopädie uppges kejsarens ha varit 

ett hot mot det nya svenska östersjöriket, samtidigt som protestanternas motgångar i 

kriget stärkte kejsarens hot mot Gustav II Adolf.
56

  

 

 

3.1.3 Konsekvenser av kriget och den Westfaliska freden  

 

Samtliga  artiklar i de tyska uppslagsverken fokuserar, i fråga om krigets konsekvenser, 

med olika utgångspunkter på det förfall som drabbade Tyskland. I Herders 

Conversations-Lexikon från 1854 uppges kriget ha inneburit plundring, ödeläggelse 

och splittring av det tyska riket.
57

 Fokus ligger på de landsförluster som kriget innebar 

för Tyskland samt politiska förändringar som kriget medförde inom det Habsburgska 

riket; den kejserliga makten reducerades och furstarna blev självständiga.
58

 

 

Avslutningsvis betonas i artikeln att inget land haft ett inbördeskrig som förts som det 

trettioåriga kriget, utan att vinna något, och inget land har heller fått utstå sådana 

övergrepp från främmande makter, så som Tyskland gjorde under trettioåriga kriget.
59

 

Artikeln i Herders Conversations-Lexikon ger bilden av Tyskland som offer för yttre 

makters övergrepp i jakt på makt och inflytande.  
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 Brockhaus-Enzyklopädie, 1988, s.669; Die Zeit-Das Lexikon, 2005, s.558. 
56

 Brockhaus-Enzyklopädie, 1988, s.669. 
57

 Herders Conversations-Lexikon, 1854, s.446. 
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I Pirerers’s Universal-Lexikon från 1858 är beskrivningen av  krigets konsekvenser 

utförlig, men utgör en förhållandevis liten del av artikelns längd. Ca en av 24 sidor 

beskriver krigets följder. Kriget uppges ha varit till stor nackdel för Tyskland och 

krigets följder beskrivs som otillfredställande såväl ur religiösa som politiska aspekter. 

Att Tyskland tvingats betala till främmande makter ifrågasätts med hänvisning till att 

främmande makters arméer förstört det tyska landet samt att dessa makter slitit lös stora 

landområden från riket.  Kriget beskrivs ha haft långvariga negativa ekonomiska 

effekter och för civilbefolkningen beskrivs förhållandet efter kriget som ekonomiskt och 

socialt dåligt.
 60

 

 

Stor vikt läggs vid de moraliska aspekterna. Kriget uppges ha medfört att kejsardömet 

tappade sitt moraliska anseende och att nationens moraliska grundvalar omskakades. 

Omoraliska beteenden framhålls, som att människor sökte efter välstånd och förringade 

religionen. Ärligt arbete uppges ha varit ett undantag, medan rån, plundring och 

bedrägerier var regel. Även krigande makter framhålls ha vilseletts av kriget att 

missakta lag och ordning.
61

 

 

Samtidigt framhålls befolkningen på landsbygden som beundransvärd, med 

hänvisningen till den sammanhållning som främst de protestantiska prästerna skapade 

på landsbygden. Det moraliska förfallet beskrivs inte som någon överraskning. Det 

beskrivs ha rått en bitterhet och ett missnöje i alla samhällskikt, med stort bruk av 

självförsvar till följd av plundringar och legosoldaters våldshandlingar.
 62

 Kriget 

beskrivs även ha fört mänskligheten en viktigt bit framåt på civilisationens väg. De 

framsteg som beskrivs till följd av kriget var bättre krigstaktik och bättre sjuktvapen 

samt att politiken blev mer vidsynt och dimplomatin bildadades.
 63 

 

 

I  Brockhaus Konversationslexikon från 1894 lyfts krigets konsekvenser fram ur ett 

nationellt fokus. Den försvagade centralmakten, som kom att stå i skuggan av små 

självständiga territorier, framhålls. Betoningen ligger även på att den ekonomiska 

sektorn tvingades byggas upp på nytt och Tysklands stora befolkningsförluster. 

Tysklands välstånd uppges ha slagits i bitar och kriget beskrivs ha gett följder för lång 

tid. Därutöver framhålls även att det, hand i hand med det ekonomiska förfallet, pågick 

ett moraliskt och intellektuellt förfall som innebar att Tyskland fick börja om sitt 

nationella liv från början.
64

 

 

Även i Meyers Großes Konversations-Lexikon från 1906 framhålls krigets nationella 

och även kulturella konsekvenser. Inget krig uppges vara jämförbart med trettioåriga 

kriget i fråga om konsekvenser. I artikeln betonas att det är svårt att uppskatta skadorna 

av kriget och det faktum att vissa mindre områden påverkades positivt inte bör 

generaliseras. Fokus ligger på det kulturella förfallet, som uppges ha inneburit att det 

tyska folket fick bygga upp kulturen på nytt. Krigets beskrivs ha medfört att det 

öppnades upp för en ny nationell utveckling, i och med ökat inflytande från främmande 

makter och en kraftigt försvagad centralmakt.  
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Den nya nationella utvecklingen framhålls som en positiv konsekvens av kriget, men 

det tyska folket uppges ha fått betala oerhört dyrt för framsteget.
65

  

 

En försvagning av centralmakten, landsförluster, ekonomisk tillbakagång och lidande 

för befolkningen betonas även i Der Grosse Brockhaus från 1930, liksom att kriget 

innebar ett förvildande av moralen och att nationsväsendet för lång tid blev förlamat. I 

de äldsta uppslagsverken ligger fokus till stor del på det kulturella och moraliska 

förfallet och krigets  betydelse för nationsutvecklingen i Tyskland. I de nyare 

uppslagsverken ligger fokus främst på de politiska och ekonomiska förändringarna samt 

befolkningsförluster. I Meyers Lexikon 1937 uppges kriget ha förstört det tyska 

välståndet för lång tid.
66

 Tysklands landförluster framhålls, liksom ekonomiskt förfall, 

minskning av befolkningen och en försvagad centralmakt och därpå större inflytande 

från främmande makter.
67

 

 

I Der Grosse Brockhaus 1953 beskrivs kriget som ett ekonomiskt och kulturellt 

sammanbrott i Tyskland. Liksom i Meyers Lexikon från 1937 framhålls 

befolkningsförluster och ökat inflytande från främmande makter. Därpå beskrivs även 

fredens konsekvenser för utvecklingen av det europeiska statsystemet. Även krigets 

betydelse för den tyska nationalismen betonas. Återuppbyggandet av riket beskrivs ha 

legat till grund för den tyska nationalismen för lång tid. I Europa uppges kriget ha 

avslutat eran med religionskrig som präglat Europa sedan medeltiden.
68

 

Även i Das Moderne Lexikon från 1971 framhålls kriget som epokbrytande, men då 

som början på slutet för den Habsburgska monarkin och början på fransk europeisk 

dominans. Vidare betonas centralmaktens försvagning, samt den katastrof som kriget 

innebar för det tyska folket och för nationalekonomin.
69

 I Brockhaus-Enzyklopädie 

från 1988 uppges kriget ha haft djupgående politiska, kulturella och ekonomiska 

effekter. Särskilt betonas att följderna av kriget inte var desamma över hela riket, i och 

med att kriget inte påverkade hela riket likvärdigt tids- och rumsmässigt. Det är också 

svårt att fastställa hur stor inverkan det trettioåriga kriget hade för den ekonomiska 

tillbakagången, depressionen och stagnationen, som präglade utvecklingen under slutet 

av 1600-talet.
 70

 Till skillnad från de äldre uppslagsverken ger de nyare uppslagsverken 

intrycket av en högre grad av analys. 

 

Fokus ligger till stor del på krigets strukturella konsekvenser, att 

befolkningsminskningen till följd av kriget medförde social och ekonomisk 

omstrukturering, t.ex. mindre andel brukad mark, mindre boskapsbestånd, omfördelning 

av egendom, samt tillbakagång för handeln. Därutöver betonas att återuppbyggandet av 

landet krävde statligt beskydd och centraliserad planering uppges ha legat till grund för 

nyutvecklingen av territorialstaterna. Den politiska utvecklingen beskrivs ha grundlagts 

redan före trettioåriga kriget. De religiösa motsättningarna uppges ha fått ett slut i och 

med kriget, som även spridit en tanke om sekularisering. Som konsekvens för hela 

Europa uppges kriget ha betytt ett slut på religionskrigen och förde till en 

sekulariseringen av politiken och tankar om en mer jämn maktfördelning.
71
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I det nyaste av lexikonen, Die Zeit-Das Lexikon från 2005, beskrivs inga konsekvenser 

av kriget i text utan krigets konsekvenser illusteras genom en bild. Bilden visar 

befolkningsförluster i den del av Tysk-romerska riket som främst berördes av kriget, där 

andelen döda framgår utifrån region.
72

  

 

 

3.2 Svenska uppslagsverk 
 

I fråga om artiklarnas längd uppvisar inte de svenska någon större variation över tiden. 

De Nordiska familjeböckerna har de mest omfattande artiklarna; tre sidor i upplagan 

från 1892 och 4,5 sida i upplagan från 1919. De övriga artiklarna är alla mellan en halv 

och tre sidor långa, med Bra Böckers Lexikon från 1990 som undantag, då artikeln där 

utgör tre sidor. Texten är dock förhållandevis kortfattad då artikeln är illustrerad med 

sex stycken illustrationer. Även artikeln  i Nationalencyklopedin från 1995 är 

illustrerad, vilket utgör den största rent visuella skillnaden mellan de äldre och nyare 

uppslagsverken.   

 

 

3.2.1 Bakgrunden till kriget 

 

Bakgrunden till det trettioåriga kriget beskrivs i de svenska uppslagsverken 

genomgående som en konflikt av religiös karaktär, grundad i den politisering som 

präglade den kristna kyrkan efter reformationen. Därutöver framhålls även, med 

undantag för det äldsta av uppslagsverken, Svenskt konversationslexikon från 1851, 

att kriget var av politisk karaktär. I uppslagsverken läggs olika betydelse vid de 

religiösa respektive politiska faktorerna. Svenskt konversationslexikon är det 

uppslagsverk som främst utmärker sig från de övriga uppslagsverken. Artikeln i Svenskt 

konversationslexikon har det svenska deltagandet i kriget som utgångspunkt och 

händelseförloppet innan det svenska ingripandet beskrivs endast förbigående. Kriget 

antyds vara grundat i religiösa motsättningar; ”Trettioåriga kriget, hvilket skulle afgöra, 

huruvida den genom Luther väckta protestantismen skulle duka under för katolicismen 

eller ej”.
73

 Vidare kan man läsa; ”Allt sedan år 1618 hade de Tyske protestanterna 

kämpat emot den öfvermäktige kejsaren och katolikerna”.
74

 Det trettioåriga kriget 

framställs därmed som ett religionskrig, beskrivet utifrån ett protestantiskt perspektiv, 

där de tyska protestanterna framställs som förtryckta av kejsaren och katolikerna.  

 

Resterande artiklar om det trettioåriga kriget redogör för krigets bakgrund som en 

kombination av religiösa och politiska faktorer, med varierande komplexitet. I Nordisk 

familjebok från 1892 beskrivs kriget vara en följd av såväl religiösa som politiska 

faktorer, men fokus ligger på de religiösa drivkrafterna. Krigets uppges ha föranletts av 

katolicismens framsteg under slutet av 1500-talet och en där i född katolsk drivkraft att 

förinta protestantismen.
75

 Det trettioåriga kriget framstår som ett protestantiskt 

försvarskrig mot katolicismen.  
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Det trettioåriga kriget beskrivs i Nordisk familjebok från 1892 som ett krig mellan 

nästan alla Europas huvudmakter, där de protestanterna länderna krigade för 

prostenterna och de katolska krigade för katolikerna, med ett undantag; Frankrike. Med 

avsikt att krossa det habsburgska herraväldet stödde Frankrike protestantismen.
 76

 Kriget 

beskrivs ha utlösts av defenestrationen i Prag, som var en del av de böhmiska 

protestanternas uppror mot den böhmiske kejsaren. Artikeln är i hög grad berättande. 

Om krigsutbrottet kan man läsa; ”En liten gnista var tillräcklig för att tända den stora 

elden, och den kom från Böhmen, som utgjorde en del af Habsburgarnas välde.”
 77

  

 

I det därpå följande uppslagsverket, Nordisk familjebok från 1919, beskrivs kriget vara 

grundat i den religiösa och politiska instabilitet som reformationen medförde, särskilt 

betonas krigets komplexitet. Till skillnad från den äldre upplagan av Nordisk familjebok 

läggs i den s.k. uggleupplagan från 1919 större fokus på de politiska drivkrafterna. 

Katolska kyrkans framsteg uppges ha skärpt konflikten, men betydelsen av de 

motstridiga politiska intressena inom Tyskland betonas.
 78

 De politiska drivkrafterna 

beskrivs vara Habsburgska husets strävan efter en starkare kejsarmakt och ständernas 

motstånd däremot, katolska och protestantiska furstehus arbete för att säkra de kyrkliga 

ämbetena för sina medlemmar, samt de protestantiska staternas mål att stärka sin makt 

och sina landområden.
79

  Betoningen ligger på krigets komplexitet; ”...gamla 

territoriella tvister och nyväckta förhoppningar sammanflätades på ett oskiljaktigt sätt 

med tidens dominerande motsats, tjänade denna eller utnyttjade den för sina särskilda 

syften,”.
 80

  

 

Till skillnad från den äldre upplagan av Nordisk familjebok ger uggleupplagan uttryck 

för en mer invecklad syn på krigets orsaker. Konflikten i Habsburgska riket beskrivs ha 

rubbat den europeiska maktbalansen, vilket lockade eller tvingade grannstaterna att 

ingripa och gjorde därmed kriget till ett allmänt europeiskt krig. I artikeln tycks kriget 

ha blivit oundvikligt i och med att den evengeliska unionen och katolska ligan bildades. 

Kriget utlöstes sedan av splittringen mellan de böhmiska ständerna och deras katolska 

landsherre där defenestrationen i Prag beskrivs ha fastställt den fullständiga 

brytningen.
81

   

 

Artiklarna i de Nordiska familjeböckerna innehåller båda en rätt så grundlig beskrivning 

av händelseförloppet under de två decennierna innan kriget. I Tidens Lexikon från 

1926 beskrivs krigets bakgrund däremot kortfattat. I sammanhanget bör nämnas att 

artikeln i Tidens lexikon endast är utgör en ¾ sida, jämfört med artiklarna i de Nordiska 

familjeböckerna som är tre sidor (upplagan från 1892) respektive drygt fyra sidor 

(upplagan från 1919). I Tidens Lexikon beskrivs de politiska motsättningarna, till följd 

av reformationen och motreformationen,  ha varit den främsta orsaken bakom kriget.
82

 

Kriget uppges ha blivit ett allmänt europeiskt krig när grannstaterna ingrep, men i 

artikeln ges ingen beskrivning till varför grannstaterna ingrep och inte heller någon 

redogörelse för händelseförloppet innan kriget. 
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Även i Hemmets konversationslexikon från 1933 är artikeln om det trettioåriga kriget 

kortfattad, liksom i Tidens Lexikon upptar den ca ¾ sida. I Hemmets 

konversationslexikon beskrivs orsaken till kriget vara protestantismens utbredning och 

katolikernas motstånd däremot, i kombination med Habsburgska kejsarhusets mål att 

stärka sin makt i Tyskland och inflytandet i Europa.
83

 Kriget beskrivs som ett allmänt 

europeiskt krig som började med att den böhmiska kejsarens protestantiska undersåtar 

satte sig emot politiskt och religiöst förtryck.
 84

 

 

I artikeln i Svenskt Uppslagsbok från 1954 beskrivs kriget vara grundat i ”den kyrkliga 

kampens politisering”.
85

 Kriget uppges ha orsakats av protestantismens utbredning och 

katolikernas motstånd däremot i kombination med Habsburgska kejsarhusets mål att 

stärka sin makt i Tyskland och sitt inflytandet i Europa.
86

  På så sätt kom politisering 

inom den kristna kyrkan, som beskrivs som sin tids dominerande motsättning, att 

integreras med andra politiska motsättningar. Oenigheten inom Tyskland anges ha 

öppnat vägen för främmande makters inblandning och katolikernas förkrossande segrar 

gjorde de tyska krigen till en europeisk fråga. Liksom i de Nordiska familjböckerna 

uppges defenestrationen i Prag ha utlöst kriget.
87

 

 

I Bra Böckers Lexikon från 1990 beskrivs krigets bakgrund ha än fler dimensioner, 

kriget uppges vara grundat i såväl religiösa, som nationella och ekonomiska 

motsättningar. Motsättningarna mellan protestanter och katoliker framhålls som krigets 

främsta orsak och kriget beskrivs vara grundat i religionsfreden i Augusburg, som 

innebar att furstarnas tro fick politisk betydelse.
88

 Vidare beskrivs bildandet av 

evangeliska unionen och katolska ligan samt att andra europiska länder tog parti för 

endera sidan. Katolska Spanien tog parti för katolikerna och som följd därav tog 

Frankrike parti för protestanterna. Kriget uppges ha börjat 1618 med att böhmarna 

gjorde uppror mot det habsburgska herraväldet. 
89

 

 

Även i Nationalencyklopedin från 1995 så framhålls krigets komplexitet och 

religionens betydelse för kriget reduceras, i förhållande till skildringen av kriget i de 

äldre uppslagsverken.  

 

”Till sin upprinnelse och under ett tidigare skede framstår kriget som ett religionskrig 

mellan protestanter och katoliker. Ett centralt konfliktelement var emellertid redan från 

början kraftmätningen mellan den tysk-romerske kejsaren, som företrädde habsburgska 

centraliseringssträvanden, och de tyska territoralfurstarna”.
90
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Krigets bakgrund beskrivs med början i religionsfreden i Augsburg, som uppges ha 

medfört en osäker balans mellan protestanter och katoliker i Tyskland. Därpå beskrivs 

de motstridiga intressena inom Habsburgska riket ha flutit samman med andra 

europeiska intressen, som kampen mellan den spanska monarkin och upproriska 

Nederländerna, Frankrikes maktkamp med Habsburgska huset, samt Danmark och 

Sveriges fruktan för kejserlig maktexpansion vid Östersjön.
91

 Till skillnad från de äldre 

uppslagsverken lägger såväl artikeln i Bra Böckers Lexikon, som i 

Nationalencyklopedin, större fokus på strukturella orsakssamband än enskilda aktörers 

och händelser betydelse för utvecklingen. Därtill är skildringarna i de nyare 

uppslagsverken mer analyserande än i de äldre uppslagsverken, där artiklarna i hög grad 

är berättande.  

 

 

3.2.2 Orsakerna till den svenska inblandningen i kriget  

och synen på Gustav II Adolf 

 

Fokus i Svenskt konversationslexikon är på det svenska deltagandet i trettioåriga 

kriget. Orsaken till Sveriges ingripande i kriget uppges vara att det förtryckta Tyskland 

anropade Sveriges konung om hjälp och att det svenska deltagandet i kriget var Gustav 

II Adolfs bistånd till de, av kejsaren, förtryckta trosförvanterna i Tyskland.
92

 

Skildringen är i hög grad berättande och Gustav II Adolf framhålls som krigets 

huvudperson och tillika hjälte. 

 

”Hans [Gustav II Adolfs] uppträdande väckte i början föga fruktan hos kejsaren, hvilken 

spelfullt yttrade till Tilly [katolska ligans överbefälhavare], att man nu hade fått en liten 

ny fiende att handskas med, och vid det kejserliga hovfet skämtade man öfver den 

Svenske Snökonungen, hvilken snart skulle smälta för söderns solstrålar; men innan kort 

fick man andra tankar.”
93

 

 

Artikeln är formad kring Gustav II Adolf som person och hans betydelse. Han uppges 

snabbt ha blivit herre över större delen av Pommern, Mecklenburg och Brandenburg, i 

och med slaget i Leipzig 1631 beskrivs han ha blivit rådande över hela norra Tyskland, 

för att därefter dö en beklagansvärd hjältedöd vid slaget i Lützen år 1632.
94

  

 

Liksom i artikeln i Svenskt konversationslexikon beskrivs Gustav II Adolf i Nordisk 

familjebok från 1892 ha ingripit i striden till följd av att kriget stärkt kejsarens och 

katolska ligans makt och var på så sätt ett hot mot protestantismen. Därutöver uppges 

katolikernas avancerande i Nordtyskland ha varit ett hot mot Sverige. Gustav II Adolfs 

ingripande i kriget beskrivs ha varit grundat i strid för sitt egets lands frihet och för 

protestantismen.
95

  

 

 

 

 

                                            
91 Nationalencyklopedin, 1995, s.407. 
92 Svenskt konversationslexikon , 1851, band 4, s.98. 
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95 Nordisk familjebok, 1892, band 16, spalt 675. 
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Ett svensk deltagande i kriget uppges dock ha varit aktuellt långt innan katolikerna 

skördat framgångar i kriget. Alltsedan krigets början anges det ha förts underhandlingar 

mellan Europas protestantiska stater och trosförvanterna i Tyskland, där danske kungen 

Kristian IV eller svenske kungen Gustav II Adolf, eller båda tillsammans, skulle vara 

ledare för understödet till protestanterna. Underhandlingarna beskrivs ha medfört att 

Kristian IV, som ensam ville vinna äran och hade lägre krav på fordringar för sitt 

bistånd, ensam försökte vinna äran. Den danske kungen beskrivs dock ha tvingats till  

underhandlingar med Sverige efter sitt olycksamma företagande.
96

 Detta anges ha 

föranlett att Gustav II Adolf sände en undsättningskår, vilket kom att bli ett fullskaligt 

deltagande i kriget efter katolikernas allt större framgångar. Gustav II Adolf slog Tilly 

vid Breitenfeld 1631 och om slaget står i Nordisk familjebok från 1894 att läsa: ”Den 

enda katolska armé, som fanns i Tyskland, var dermed i det närmsta tillintetgjord och 

protestantismen räddad och Gustav Adolf Tysklands verklige herre”.
97

 Utgångspunkten 

i Nordisk familjebok från 1894 är ett protestantisk och nationalistsiskt perspektiv, där 

Gustav II Adolf målas upp som en nationshjälte. 

 

I den nyare upplagan av Nordisk familjebok, uggleupplagan från 1919, så beskrivs det 

svenska ingripandet i kriget som mer politiskt komplext än i upplagan från 1892. Efter 

att katolska ligan segrat i norra Tyskland  anges de ha varit de förbundna västmakternas 

och Brandenburgs främsta mål att engagera Sverige och Danmark i kriget. Att 

Nordtyskland var delat i små kulturellt och religiöst likartade stater beskrivs ha varit av 

stor betydelse för Sverige, det kom att bli viktigt för Sverige att knyta dessa stater till 

sig, för att hålla katolikerna på avstånd, men samtidigt fanns det ett hot i att dessa 

småfurstar skulle sluta pakt med det rivaliserade Danmark.
98

 Det blev för Sverige 

nödvändigt att ingripa i kriget för att trycka tillbaka de katolska arméerna ur norra 

Tyskland och förhindra flottrustning och säkra maktställningen vid Östersjön. Gustav II 

Adolf anges även ha anslutit sig till kriget till följd av de ökande motsättningar inom 

Vasahuset och med Polen.
99

 Utgångspunkten är den svenska maktställningen vid 

Östersjön där inte bara katolska ligans framryckningar lyfts fram som ett hot utan även 

den danska konungen. Sverige framhålls dock som överlägset på alla plan och om 

Danmark står att läsa; ”Denna stat, alltid afundsjuk öfver Sveriges framgångar,...”.
100

 

Kriget framstår som ett protestantiskt försvarskrig, där Gustav II Adolfs härskande 

ställning tycks vara given. Gustav II Adolf uppges ha tagit på sig uppgiften att återställa 

ordningen i Nordtyskland, vilket skulle tillgodose Sverige och dess trosförvanters 

intressen.
101

 Artikeln är skriven utifrån ett ovanifrånperspektiv och även om det antyds 

att Gustav II Adolf inte möttes med entusiasm i Nordtyskland så framstår det i artikeln 

som en självklarhet att Gustav II Adolf skulle besitta makten vid Östersjön;   ”Det 

gamla tillståndet skulle där återställas, kustländerna underkasta sig Sveriges protektion 

och mer eller mindre tillfälliga ockupationer öppna möjligheten för dess krigsmakt att 

trygga den framtvungna uppgörelsen.”
102
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Gustav II Adolf beskrivs själv som en svensk nationshjälte och protestantismens 

räddare; 

  

”... Gustav II Adolf, vägledd af sin varma protestantiska tro och geniala vidsyn samt 

eggad af de med religionsmotsatsen sammanvuxna stridigheterna inom Vasahusets och 

med Polen, ensam bland Europas protestantiska statsmän vågat fatta en universiell 

lösning af den europeiska konflikten i sikte.”
103

 

 

De tre äldsta svenska uppslagsverken skiljer sig från de nyare. De äldre uppslagsverken 

uppvisar en starkare nationalistisk utgångspunkt, skildringarna ger även intrycket att 

vara fostrande och partiska, samt i hög grad berättande. Gustav II Adolf lyfts fram som 

en hjälte såväl för Sverige som för protestantismen.  

 

I Tidens Lexikon från 1926 och även i Hemmets konversationslexikon från 1933 är 

Gustav II Adolfs betydelse för kriget kraftigt reducerad i förhållande till de tre äldsta 

uppslagsverken. I båda lexikonen beskrivs det svenska ingripandet i kriget rätt så 

kortfattat. I Tidens Lexikon uppges Gustav II Adolfs ingripande ha föranletts av de 

katolska truppernas intagande av de nordtyska länderna, vilket innebar ett hot mot 

Sverige. Gustav II Adolf beskrivs ha kommit till undsättning och gjort Sverige till den 

ledande protestantiska staten.
104

 I Hemmets konversationslexikon 1933 ges ingen 

bakgrund till det svenska ingripandet. Sverige beskrivs ha börjat krigsrörelser, på 

Gustav II Adolfs initiativ, på tysk jord 1630. Detta efter att indirekt ha understött 

protestanterna i Livland och Preussen. Gustav II Adolfs segrar uppges ha gett 

protestanterna övervikten.
105

  

 

I Svensk Uppslagsbok från 1954 beskrivs de nordiska staterna ha känt sig allvarligt 

hotade genom Tillys frammarsch i Nordtyskland, samtidigt som västmakterna försökte 

förmå Danmark och Sverige att ingripa.
106

 Gustav II Adolf uppges dock ha stått 

opåverkad av påtryckningar utifrån och beskrivs sedan länge ha fört en självständig 

politik. Gustav II Adolf uppges ha gripits av en kallelse att lösa sin tids stora fråga och 

de europeiska konflikterna framhålls som en enda stor försvarsstrid mot katolicismen.
107

 

Gustav II Adolf beskrivs ha drivits av tanken att lösa Tysklands krig genom att 

återställa protestantismens status i Nordtyskland, med en förhoppning om ett svensk-

tyskt protestantiskt vapenförbund med sig själv som ledare. Detta skulle ge 

protestantismen ett dominerande inflytande i Europas politik. Gustav II Adolf beskrivs 

ha fått fria händer av de protestantiska staterna och han uppges ha haft nyskapande 

organisatoriska tankar.
108

 Även om Gustav II Adolf inte skildras som en nationshjälte i 

samma utsträckning som i de äldsta uppslagsverken, så framstår han i Svensk 

Uppslagsbok som en enastående konung med framstående karaktärsdrag. 
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Även i Bra Böckers Lexikon från 1990 framhålls att Gustav II Adolf hade nyskapande 

organisatoriska tankar, men då i fråga om krigsföring. Gustav II Adolf uppges, liksom 

Danmark, ha uppmanats att ingripa i kriget av Frankrike och England.
109

 Fokus ligger 

på Gustav II Adolfs krigsföring. Med hjälp av bildillustration beskrivs Gustav II Adolfs 

taktik utförligt. Införandet av dragoner och fältartilleri betonas, och taktiken beskrivs ha 

möjliggjort omgrupperingar och snabba reträtter.
110

 Artikeln innehåller en högre grad av 

analys än äldre uppslagsverk, men främsta skillnaden från de äldre uppslagsverken är 

skildringen av Gustav II Adolf. I artikeln får Gustav II Adolfs roll som aktör mindre 

betydelse och större vikt läggs istället vid strukturer. 

 

Hög grad av analyserande och ett objektivt förhållningssätt till Gustav II Adolf 

förefaller även vara fallet i Nationalencyklopedin från 1995. Där beskrivs det svenska 

ingripandet i kriget ha berott på svensk fruktan för kejserlig maktexpansion vid 

Östersjön. Att Sverige ingrep beskrivs ha uppmuntrats av Frankrike. Vidare beskrivs 

motiven för det svenska ingripandet som sammansatta, med grunden i den kejserliga 

maktexpansionen i Nordtyskland och planerna på en kejserlig flottbas vid 

Östersjökusten. Detta beskrivs ha varit ett allvarligt hot mot de svenska 

expansionsplanerna, som byggde på strävan om total svensk dominans i 

Östersjöområdet. Dessa ekonomiska och maktpolitiska motiv uppges ha samverkat med 

den ideologiska faktorn, d.v.s. krigets religionspolitiska dimension. Gustav II Adolf 

omnämns från slaget i Breitenfeld 1631, vars utgång (svensk seger med stora politiska 

konsekvenser) uppges ha berott på den taktik som Gustav II Adolf utvecklat byggd på 

en kombination av eldkraft och rörlighet. Samtidigt betonas att det svenska ingripandet i 

kriget inte möttes med påfallande entusiasm av de protestantiska huvudmakterna i 

Tyskland.
 111

   

 

3.2.3  Konsekvenser av kriget och den Westfaliska freden  
 

I de äldsta svenska uppslagsverken beskrivs kriget och den Westfaliska fredens 

konsekvenser mycket kortfattat, om ens alls. Med undantag för det allra äldsta av 

uppslagsverken, Svensk konversationslexikon från 1851, där krigets konsekvenser 

beskrivs ur ett svenskt nationalistiskt perspektiv. Dels framhålls att Sverige fick en stor 

summa pengar till följd av fredsuppgörelsen, samt att Sverige gjorde betydande 

landvinningar. Fokus ligger på den höjning av ”nationalkarakteren”
 112

 som det 

framgångsrika kriget innebar för Sverige ”och det hedrande anseende Svenskarne 

förvärfvade sig bland Europas öfriga nationer genom sin modiga och lyckliga kamp för 

folkens frihet och sjelfständighet”.
113

  

 

I de följande uppslagsverken beskrivs krigets konsekvenser mycket kortfattat. I Nordisk 

familjebok från 1892 beskrivs inga konsekvenser alls till följd av kriget och i Nordisk 

familjebok från 1919 nämns som enda konsekvens att kriget avslutade de religösa och 

politiska omvälvningarna som reformationen frammanade i Europa.
114
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Liksom i de flesta av de äldre svenska uppslagsverken är beskrivningen av krigets 

konsekvenser mycket kortfattad i Tidens Lexikon från 1926. I enbart en mening kan 

man utläsa något om krigets konsekvenser; ”Genom grannstaternas ingripande växte 

kriget till en allmän europeisk konflikt med vittomfattande följder”.
115

 Men någon 

närmare precisering om vad de ”vittomfattande” följderna innebar ges inte.   

 

I Hemmets konversationslexikon från 1933 beskrivs däremot krigets följder 

förhållandevis rikligt. Ungefär en fjärdedel av artikeln om det trettioåriga kriget 

omfattar krigets konsekvenser. Konsekvenser för Tyskland betonas. Kriget medförde att 

landet härjades svårt, med ett därpå följande långvarigt svaghetstillstånd. Fokus ligger 

dock främst på att kriget uppges representera en ändpunkt för religionens status som 

gränsdelare i den europeiska politiken; ”i detta krig kämpade ju det kat. Frankrike för 

protestanternas frihet och mot de kat. huvudmakterna”.
116

 
 
Även i Svensk Uppslagsbok 

från 1954 framhålls kriget som en brytpunkt i historien, liksom i Nordiska familjebok 

från 1919 uppges kriget ha inneburit slutet för de religionskrig som följde 

reformationen.
117

 

 

Artiklarna i de två nyaste uppslagsverken, Bra Böckers Lexikon från 1990 och 

Nationalencyklopedin från 1995, skiljer sig redan vid första anblicken från artiklarna i 

de äldre uppslagsverken. Såväl artikeln i Bra Böckerns Lexikon som artikeln i 

Nationalencyklopedin är illustrerade med bilder. I Bra Böckers Lexikon finns bl.a. en 

bild som uppges vara hämtad från Callots ”Krigets elände”. Den  illustrerar det svåra 

lidande som civilbefolkningen fick genomlida, när städer plundrades och befolkningen 

blev utsatt för tortyr och våldtäkt.
118

 Detta beskrivs även i en bildtext. 

 

I artikeln finns även en bild över när svenskarna stormade Prag år 1648.
119

 I en bildtext 

beskrivs att i Prag, liksom i andra städer som intogs, la svenskarna beslag på stora 

krigsbyten som sedan medfördes till Sverige. Krigsbytena innehöll bl.a. böcker och 

konst. Fältherrarna kom med krigsbytenas hjälp att uppföra slott och palats i Sverige, 

byggda utifrån kontinentala förebilder. Grundat i plundringen och krigsbytena beskrivs 

kriget ha medfört en kulturell blomstring i Sverige, samtidigt som klasskillnaderna 

ökade.
120

 

 

Även artikeln i Nationalencyklopedin från 1995 är illusterad med bilder. Bilden som 

berör krigets konsekvenser är en karta över det Tysk-Romerska riket. Den visar, utöver 

fälttåg under kriget, på politiska gränser efter den Westfaliska freden, svenska 

landvinningar och områden i det Tysk-romerska riket. där 33-66% respektive över 66% 

av befolkningen dog till följd av kriget.
121 Vidare beskrivs den tyska civilbefolkningen 

lidande i artikeltexten. I artikeln uppges, med hänvisningen till en sammanfattande 

bedömning, att  ca 40% av landbygdsbefolkningen och 33% av stadsbefolkningen föll 

offer för krigshandlingar och framförallt sjukdomar och svält till följd av kriget. Med 

betoning på att att förhållandena skilde sig från region till region.
 122
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Vidare beskrivs krigets politiska konsekvenser i Nationalencyklopedin.  Den 

Westfaliska freden uppges ha fastslagit habsburgarnas misslyckade försök att skapa en 

stark centralmakt, med följden att de tyska landfurstarna i princip blev självständiga. 

Därutöver ges exempel på de landvinningar som olika länder och områden tillskansade 

sig till följd av kriget. Brandenburg fick största delen av Hinterpommern. Sverige fick 

Vorpommern, en del av Hinterpommern, samt ett antal mindre områden. Frankrike 

erhöll delar av Alsace, samt några biskopsdömen.
123

 

 
 

4 Analys 

Historien formas i en samhällelig kontext, där författarens, förlagets och samhällets 

värderingar påverkar hur historien skildras. Jag har i min undersökning granskat hur det 

trettioåriga kriget skildras i tyska och svenska uppslagsverk från mitten av 1800-talet 

fram tills idag. Även om det är samma händelse som skildras så bär skildringarna 

tydliga spår av den tid och den plats de formats i. Uppslagsverk syftar till att 

sammanfatta den existerande kunskapen, men historien skrivs i en samtida kontext och 

kan tjäna olika samhälleliga syften och avspegla olika rådande värderingar. Detta är i 

min undersökning främst påtagligt i Herders Conversations-Lexikon, som har en katolsk 

utgångspunkt, och i Meyers Lexikon från 1937, som är en produkt från det Tredje riket.  

 

 

4.1 Bakgrunden till kriget 

 
Det första området som jag undersökt är skildringen av bakgrunden till det trettioåriga 

kriget. I de tyska uppslagsverken råder det en någorlunda samstämmighet kring att 

kriget är grundat såväl i religiösa som politiska motsättningar, men det råder en 

oenighet kring vilka motsättningar som haft störst betydelse för utvecklingen. Det äldsta 

av uppslagsverken, Herders Conversations-Lexikon från 1854, utmärker sig främst. Där 

framhålls att kriget inte på något sätt var ett religionskrig utan att Habsburgska riket 

stått offer för andra nationers och enskilda aktörers tillgripanden, som också styrt 

utvecklingen. Katolicismens utbredning framhålls snarast som självklar och 

odiskuterbar. Lexikonets katolska utgångspunkt bekräftas med förlagets uttalade 

katolska inriktning.  

 

Skildringen i Herders Conversations-Lexikon kan sättas i konstrast till det jämngamla 

Pierers Lexikon från 1858. Där framhålls förvisso religionen, liksom i Herders 

Conversations-Lexikon, ha varit ett svepskäl, men att det är förhållandena inom det 

Habsurgska rikets som uppges ha legat till grund för kriget. Såväl aktörer som strukturer 

framhålls som tongivande för utvecklingen. Även i påföljande tyska uppslagsverk råder 

en viss oenighet huruvida yttre makter eller politiska faktorer inom Habsburgska riket 

var pådrivande för utvecklingen.  

 

Utöver Herders Conversations-Lexikon utmärker sig även Meyers Lexikon från 1937. I 

lexikonet tycks den för tidpunkten förda politiken dömas ut som auktoritär och 

missaktam mot det tyska folket och nationens frihet. Detta får ställas i relation till att 

lexikon gavs ut i Tredje riket, där uppslagsverk kan ha använts som propaganda för det 

nationalsocialistiska idealsamhället. 
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Den främsta skillnaden mellan de äldre och nyare tyska lexikonen  är att de äldre 

uppslagsverken är skrivna mer narrativt, till skillnad från de nyaste uppslagsverken där 

texten är kort, koncist och saknar beskrivande adjektiv. Brytpunkten tycks infinna sig 

mellan Der Grosses Brockhaus från 1953 och Das Moderne Lexikon från 1971. De 

nyare uppslagsverken uppvisar även en större enighet kring vad som drivit 

utvecklingen. 

   

I de svenska uppslagsverken beskrivs bakgrunden till kriget som en konflikt av religiös 

karaktär, grundad i kyrkans politisering till följd av reformationen. Med undantag för 

det äldsta av uppslagsverken, Svenskt konversationslexikon från 1851, framhålls även 

att kriget var av politisk karaktär. I uppslagsverken läggs olika betydelse vid de 

religiösa respektive politiska faktorerna.  I de äldsta uppslagsverken framhålls kriget 

som ett protestantiskt försvarskrig mot katolicismen. I Nordisk familjebok från 1892 

lyfts maktkampen mellan Frankrike och Habsburgska huset fram som en anledning till 

kriget, men det är mellan de två upplagorna av Nordisk familjebok som en tydlig 

skillnad kan ses i beskrivningen. I uggleupplagan från 1919 läggs större fokus på de 

politiska drivkrafterna och krigets komplexitet betonas. I de påföljande lexikonen är 

skildringen, av krigets bakgrund och även kriget i sin helhet, avsevärt mycket mer 

kortfattade än i de Nordiska familjeböckerna. I de nyare svenska uppslagsverken 

reduceras religionens betydelse för utvecklingen och krigets komplexitet betonas. 

Därutöver läggs i de nyare uppslagsverken  större fokus på strukturella orsakssamband 

än enskilda aktörers och händelsers betydelse för utvecklingen. Skildringarna i de nyare 

uppslagsverken är mer analyserande än i de äldre uppslagsverken, där artiklarna i hög 

grad är berättande. 

 

Vid en jämförelse av de tyska och de svenska uppslagsverken är det tydligt att de tyska 

uppslagsverken redan under 1800-talet uppvisar en mer analyserande och komplex 

skildring, med större fokus på politiska drivkrafter, medan de svenska uppslagsverken 

längre ger utryck för en förenklad förklaring med fokus på religionens betydelse. 

Likheterna i utveckling ses främst i framställningen där uppslagsverken utgivna efter 

1950-talet är analyserande och diskuterande, medan de äldre uppslagsverken har en mer 

berättande framställning.  

 

 

4.2 Orsakerna till den svenska inblandningen i kriget  

och synen på Gustav II Adolf  
 

I studiet av min andra frågeställning, bakgrunden till det svenska ingripandet och synen 

på Gustav II Adolf, är skillnaderna i framställningen stora i de äldsta tyska och svenska 

uppslagsverken, samtidigt som de nyare uppslagsverken ger en mer samstämmig 

skildring. I de tyska uppslagsverken råder, oberoende av uppslagsverkens ålder, en 

enighet kring att Gustav II Adolf ingrep i kriget för att hans maktställning var hotad. 

Såväl i Meyers Lexikon från 1906 och Der Grosse Brockhaus från 1930 framhålls en 

osäkerhet kring Gustav II Adolfs religiösa drivkraft. 

I de nyare uppslagsverken tilldelas inte aktörer samma intresse och betydelse som i de 

äldre uppslagsverken. Gustav II Adolf omnämns främst genom de slag han deltog i. I 

Herders Conversations-Lexikon från 1854 är synen på Gustav II Adolf negativt laddad 

med vad som tycks vara en katolsk och nationalistisk underton. Även i Der Grosse 

Brockhaus från 1930 framhålls Gustav II Adolf som en fiende, ur vad som framstår som 

nationalistiskt perspektiv.  
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I de äldre svenska lexikonen tilldelas Gustav II Adolf en helt annan roll än i de tyska 

uppslagsgsverken. De äldre svenska uppslagsverken uppvisar en stark nationalistisk 

utgångspunkt. Skildringarna ger intrycket att vara fostrande och partiska, samt i hög 

grad berättande. Gustav II Adolf lyfts fram som en hjälte, såväl för Sverige som för 

protestantismen. I Tidens Lexikon från 1926 och även i Hemmets konversationslexikon 

från 1933 är Gustav II Adolfs betydelse för kriget kraftigt reducerad i förhållande till de 

tre äldsta uppslagsverken. Även om Gustav II Adolf inte skildras som en nationshjälte i 

samma utsträckning som i de äldsta uppslagsverken, framställs han i Svensk 

Uppslagsbok som en beundansvärd konung. De nyaste uppslagsveken, Bra Böckers 

Lexikon från 1990 och Nationalencyklopedin från 1995, innehåller en högre grad av 

analys än äldre uppslagsverk, Gustav II Adolf får även mindre betydelse i sin roll som 

aktör och större vikt läggs istället vid strukturer.  

 

I såväl de nyare tyska som svenska uppslagsverken reduceras Gustav II Adolfs 

betydelse för kriget och utvecklingen. I uppslagsverken från andra halvan av 1900-talet 

läggs större fokus på strukturer, medan de äldre uppslagsverken har större fokus på 

aktörer, samt ett påtagligt nationalistiskt och partiskt förhållningssätt. 

 

 

 4.3 Konsekvenser av kriget och den Westfaliska freden
  

Det tredje området som jag granskat är krigets konsekvenser och undersökningen visar 

på stora skillnader mellan de svenska och tyska uppslagsverken. Samtliga artiklar i de 

tyska uppslagsverken fokuserar, i fråga om krigets konsekvenser, med olika 

utgångspunkter på det förfall som drabbade Tyskland. I de äldsta uppslagsverken ligger 

fokus till stor del på det kulturella och moraliska förfallet och krigets  betydelse för 

nationsutvecklingen i Tyskland. I de nyare uppslagsverken ligger fokus främst på de 

politiska och ekonomiska förändringarna, samt på befolkningsförluster. Krigets 

konsekvenser för moralen ges stor plats i Pierers’s Universal-Lexikon från 1858 och de 

äldre uppslagsverken är även moraliserande och bedömmer historien. I Herders 

Conversations-Lexikon från 1854 ifrågasätts de främmande makternas agerande under 

kriget, som beskrivs som övergrepp på Tyskland. I Pierers’s Universal-Lexikon 

ifrågasätts att Tyskland tvingats betala till främmande makter, med hänvisning till att 

främmande makters arméer förstört det tyska landet, samt att dessa makter slitit lös 

stora landområden från riket. Förvildande av moralen som konskvens av kriget är även 

ett tema i Der Grosse Brockhaus från 1930. 

 

Till skillnad från de äldre uppslagsverken ger de nyare intrycket av en högre grad av 

analys och ett mer sakligt förhållningsätt. I Brockhaus-Enzyklopädie från 1988 ligger 

fokus till stor del på krigets strukturella konsekvenser. I det nyaste av lexikonen, Die 

Zeit-Das Lexikon från 2005, beskrivs inga konsekvenser av kriget i text, utan krigets 

konsekvenser illustreras genom en bild över befolkningsförluster i Habsburgska riket, 

där andelen döda framgår utifrån region. 

I de äldsta svenska uppslagsverken beskrivs kriget och den Westfaliska fredens 

konsekvenser mycket kortfattat, om ens alls. Med undantag för det allra äldsta av 

uppslagsverken, Svenskt konversationslexikon från 1851, där krigets konsekvenser 

beskrivs ur ett svenskt nationalistiskt perspektiv. I Hemmets konversationslexikon från 

1933 beskrivs däremot krigets följder förhållandevis rikligt och krigets konsekvenser 

för Tyskland betonas.  
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Artiklarna i de två nyaste uppslagsverken, Bra Böckers Lexikon från 1990 och 

Nationalencyklopedin från 1995, skiljer sig redan vid första anblicken från artiklarna i 

de äldre uppslagsverken. Såväl artikeln i Bra Böckerns Lexikon som artikeln i 

Nationalencyklopedin är illustrerade med bilder. Även om krigets konsekvenser för 

Tyskland och den politiska situationen i Europa fått större plats i de svenska 

uppslagsverken från och med Hemmets konversationslexikon från 1993, så lyfts även i 

Bra Böckers Lexikon från 1990 krigets konsekvenser för Sverige upp.  Krigsbytena 

beskrivs ha medfört en kulturell blomstring i Sverige, samtidigt som klasskillnaderna i 

Sverige ökade. 

 

I fråga om krigets konsekvenser är det tydligt att uppslagsverken formas i ett nationellt 

sammanhang. Ett uppslagsverk syftar till att sammanfatta kunskapen, vilket gör att viss 

information måste slutas bort och skildringen formas i den rådande kontexten. I de tyska 

uppslagsverken lyfts krigets konsekvenser för Tyskland upp, medan krigets 

konsekvenser för Sverige är temat i de svenska uppslagsverken, främst i de äldsta 

uppslagsverken, men även i senare verk. Samtidigt breddas perspektivet i det svenska 

uppslagsverken med tiden och skildringarna blir mindre nationalistiska. I de nyare 

svenska uppslagsverken läggs större fokus på kriget konsekvenser för Tyskland. I de 

äldre tyska uppslagsverken får moralen stort utrymme. Krigets följder för moralen på 

samhälls- och individnivå framhålls i flertalet lexikon, samtidigt som uppslagsverken 

moraliserar över historien med en fostrande utgångspunkt. Detta är en stor skillnad mot 

de nyare lexikonen, som förvisso har en fostrande utgångspunkt i fråga om att förmedla 

kunskap om historien, men utifrån ett mer vetenskapligt och sakligt perspektiv utan 

bedömning av historien. En likhet länderna emellan är att de nyare artiklarna, från 1980-

talet och framåt, är illustrerade med bilder. Syftet med uppslagsverken är att förmedla 

kunskap och bruket av illustrationer i de nyare verken kan antas bero på en förändrad 

syn kunskapsförmedling.  

 

 

    4.4  Avslutande diskussion och slutsatser 

 
Genomgående för samtliga uppslagsverk, såväl tyska som svenska liksom gamla som 

nya, är att uppslagsverken är skrivna i en nationell kontext. De tyska uppslagsverken har 

en tysk utgångspunkt medan de svenska uppslagsverken skildrar det trettioåriga kriget 

utifrån en svensk utgångspunkt. De äldsta verken, såväl tyska som svenska, har tydligast 

nationalistiska prägel, varav de svenska uppslagsverken främst utmärker sig. Den 

nationella utgångspunkten stämmer väl överens med den tidigare forskningen, där 

nationens betydelse för och i historieskrivningen framhålls, främst av Aronsson som 

menar att nationen ständigt varit kärnan i historieskrivningen.  

 

Att skildringen är mest nationalistisk i de äldre svenska uppslagsverken skulle kunna 

förklaras med att det trettioåriga kriget utspelade sig under den svenska stormaktstiden, 

en period som ofta framhålls som betydelsefull i den svenska historien. Samtidigt som 

uppslagsverken är skrivna under en period då den nationella historien, i enlighet med 

Artéus och Åmarks uppfattning, var av största vikt i den svenska historieskrivningen. 

Artéus och Åmark, samt Björk och Johansson, framhåller även att historikerns roll 

förändrats. Under slutet av 1800-talet avspeglades historikerns religiösa och politiska 

ståndpunkt i historieskrivningen och historikerna hade även under början 1900-talet en 

roll som politiker. Så var även fallet i Tyskland under 1800-talet, men historieämnet 
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professionaliserades tidigare i Tyskland än i Sverige. I de uppslagsverk jag studerat är 

historikerns och/eller förlagets ståndpunkter påtagliga i de äldre artiklarna. 

 

I de flesta uppslagsverk, såväl tyska som svenska, beskrivs kriget ha utspelat sig i 

Tyskland och krigets konsekvenser för Tyskland framhålls. Jag kan tycka att just 

benämningen Tyskland är anmärkningsvärd i sammanhanget, med tanke på att Tyskland 

som nation inte existerade vid tidpunkten för det trettioåriga kriget. Att nästan samtliga 

uppslagsverk använder benämningen Tyskland för att beskriva det Tysk-romerska riket 

kan ses som en förenklande förklaring och ett uttryck för att historien formas utifrån det 

samtida förhållningssättet till omvärlden. Användandet av benämningen Tyskland 

skulle även kunna förklaras utifrån Aronssons resonemang att historieskrivningen 

centreras kring nationen och att historia tjänar syftet att stärka nationen och fostra 

medborgare. Då Tyskland som nation är ett modernt påfund inkluderas det tysk-

romerska riket i den tyska historien och ger den tyska befolkningen en historia att forma 

sin nation kring. Såväl de nyare som de äldre uppslagsverken ger intrycket av ett 

fostrande syfte, men med olika utgångspunkter. De äldre uppslagsverken har främst en 

fostrande nationalistisk prägel där historien värderas, medan de nyare uppslagsverken i 

högre grad förmedlar kunskap utifrån en vetenskaplig utgångspunkt, men med ett 

nationellt perspektiv. 

 

Utöver det nationella perspektivet är det religiösa perspektivet påtagligt i ett antal av de 

äldre uppslagsverken, främst i Herders Conversations-Lexikon som har en katolsk 

utgångspunkt samt i Svenskt konversationslexikon och de Nordiska familjeböckerna, 

som har ett mycket tydligt protestantisk perspektiv. I de nyare uppslagsverken har 

framställningen dels ett mer sakligt förhållningssätt samtidigt som religionens betydelse 

för krigets bakgrund reducerats. Detta får sättas i relation till att uppslagsverken är en 

produkt av sin tid. Historikerns roll har förändrats sedan 1800-talet, då historikerns 

religiösa och politiska ståndpunkt uttrycktes i historieskrivningen. Historieskrivningen 

har överhuvudtaget blivit mer objektiv samtidigt som religionens betydelse i det tyska 

och svenska samhället har reducerats i och med sekulariseringen.  

 

I min undersökning förefaller det vara så att den svenska historieskrivningen, sedan 

mitten av 1800-talet, genomgått en större förändring än den tyska historieskrivningen. I 

de äldre svenska uppslagsverken är skildringarna i hög grad nationalistiska och partiska, 

med fokus på aktörer och med en berättande framställning. Med tiden blir skildringarna 

mer objektiva, med större fokus på strukturer och mer komplexa orsakssamband 

samtidigt som framställningen blir mer analyserande. De äldre tyska uppslagsverken 

uppvisar högre grad av analys och mer komplexa framställningar än de äldre svenska 

uppslagsverken. Liksom de svenska uppslagsverken är framställningen i de äldre tyska 

uppslagsverken berättande, samt uppvisar ett partiskt förhållningsätt och en form av 

moraliserande och bedömning av historien. Enligt den tidigare forskningen kom 

Tyskland att bli ett föregångsland för den svenska historieskrivningen och även om den 

svenska historieskrivningen, utifrån min undersökning, genomgått en större förändring 

än den tyska historieskrivningen, följer historieskrivningens utveckling varandra i 

mångt och mycket i de båda länderna.  

 

I Såväl de tyska som i de svenska uppslagsverken kan man under slutet av 1900-talet se 

en förändring. Framställningarna i de nyare uppslagsverken är mer homogena och i 

högre grad analyserande, samt uppvisar en mer saklig och objektiv framställning. Den 

utveckling av historieskrivningen som jag kan se i min undersökning stämmer i sak med 
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den utveckling som såväl Iggers som Artéus och Åmark redogör för i sina verk, dock 

tycks förändringen ha slagit igenom senare i de lexikon som jag studerat än vad den 

tidigare forskningen ger uttryck för. Historieskrivningens utveckling går hand i hand 

med samhällets utveckling samt förändrade perspektiv och synsätt, vilket gör att man 

kan förutsätta att förändringen är en utdragen process som märks främst över tid. Många 

av de verk jag har använt mig av är nyare upplagor av äldre uppslagsverk och det är i 

dessa fall tydligt att de äldre verken legat till grund för de nyare upplagorna, vilket 

skulle kunna vara en förklaring till att utvecklingen av historieskrivningen, utifrån min 

undersökning, tycks långsam i förhållande till vad den tidigare forskningen anger.  

 

Samtidigt som skillnader i historieskrivningen kan observeras över tid finns det många 

likheter. Det nationella perspektivet är den mest påtagliga likheten. Aronsson framhåller 

även periodisering som ett ofrånkomligt sätt att förhålla sig till historien och denna 

periodisering är återkommande i min undersökning. I Nordisk familjebok från 1919, I 

Der Grosse Brockhaus från 1953 och i Svensk Uppslagsbok från 1954 framhålls det 

trettioåriga kriget ha avslutat eran med religionskrig. I Hemmets konversationslexikon 

från 1933 beskrivs kriget ha varit en brytpunkt för när religionen var gränsdelare i den 

europeiska politiken. I Das Moderne Lexikon från 1971 uppges kriget ha varit 

epokbrytande på så sätt att Frankrike tog över dominansen i Europa efter det 

Habsburgska huset. Periodiseringen som ett ständigt sätt att förhålla sig till historien 

tycks vara ett uttryck för människans behov av kategorisering. Historieskrivningen är 

och förblir en produkt skapad av människan, där såväl människans grundläggande sätt 

att förhålla sig till sin omgivning liksom det rådande samhället formar 

historieskrivningen.  

 

 

5 Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur det det trettioåriga kriget 

framställts i tio tyska och åtta svenska uppslagsverk från åren 1845 till 2005. Uppsatsen 

är en komparativ historiografisk undersökning. Jag har undersökt hur 

historieskrivningen förändrats, såväl i fråga om likheter som skillnader över tid. 

Utgångspunkterna har varit skildringen av bakgrunden till kriget, orsakerna till den 

svenska inblandningen i kriget och synen på Gustav II Adolf, samt konsekvenserna till 

följd av kriget och den Westfaliska freden. Studien omfattar även en jämförelse mellan 

de svenska och tyska uppslagsverken. Historia skrivs i en samhällelig kontext och 

historieskrivningen utvecklas i takt med att samhället utvecklas. Nationen tycks ha haft 

en betydande roll, såväl i historieskrivningen som för historieskrivningens utveckling, 

och i min undersökningen är det den nationella kontexten som skiljer och samtidigt 

förenar de tyska och de svenska uppslagsverken. I en jämförelse mellan uppslagsverken 

kan ses att den svenska historieskrivningen sedan 1850-talets genomgått en större 

förändring än den tyska. De tyska verken uppvisar tidigare en mer analyserande och 

komplex skildring, men i mångt och mycket uppvisar de tyska och de svenska 

skildringarna en likartad utveckling. Skildringarna har gått från att vara berättande, 

partiska, nationalistiska och med fokus på aktörer till att bli mer analyserande, sakliga 

och med fokus på strukturer. Historieskrivningen tycks under slutet av 1900-talet ha 

blivit allt mer homogen, med mindre skillnader uppslagsverken och länderna emellan. 

Även om den nationalistiska utgångspunkten reducerats i de nyare uppslagsverken så är 

det i samtliga uppslagsverk påtaligt att skildringarna är skrivna i en nationell kontext.  
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