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Abstract 
This dissertation is a study of popular history in Sweden from the late 1980’s to 

the mid 1990’s. The aim is to investigate and discuss Peter Englund’s and Herman 

Lindqvist’s historical accounts and their roles as public historians during the 

studied period. The study problematizes recurring issues in Sweden’s popular 

historical tradition, including the balance between cultivation and entertainment, 

culture and commercialism, academic and journalistic prose, impersonal style 

and the author as media celebrity. The focus is on the narrative structure of Eng-

lund’s and Lindqvist’s historical accounts, the mediated meaning of these ac-

counts, and the mediated meaning of Englund and Lindqvist as popular histori-

ans. 

 The analyses show that both Englund and Lindqvist developed a popular his-

tory that had its own constitutive character as a response to, and in contrast to, 

academic history, and it was based on their awareness of history as a public phe-

nomenon. In different ways, both Englund and Lindqvist assent to more existen-

tial historical topics that the historical research had a limited interest in and un-

derstanding of, such as people's dreams, beliefs and life stories. In Englund’s 

more academic and complex popular history the appeal to the audience's reason 

and critical judgement and discernment is central. At the same time, he consist-

ently appeals to the audience's emotions and the commercial success testifies to 

his ability to also sustain the audience’s interest, benevolence, confidence and 

sympathy. Lindqvist’s distinctly commercially oriented popular history, on the 

other hand, primarily involves appealing to the audience’s emotions and sympa-

thy, which are clearly prioritized at the expense of the appeal to reason and criti-

cal judgement. If Englund’s historical accounts can be characterized as being crit-

ically educating and entertaining the audience, Lindqvist’s historical accounts 

can be characterized as informative entertainment. 

 Among the general conclusions are that both Englund’s and Lindqvist's his-

torical accounts lacked links to contemporary political, social or popular educa-

tional movements and therefore affirm claims that the dominant historical cul-

ture in Sweden from the 1980’s until the 2000’s was mainly characterized by his-

tory having become a personal interest or hobby. 
 

Keywords: Popular history, popular historians, Peter Englund, Herman Lind-

qvist, Swedish history 1988–1995, historical culture, public history, rhetoric, his-

torical narratives, historical accounts. 
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Förord 
 
Till att börja med ett stort tack till min huvudhandledare Lena Berggren och min 

biträdande handledare Lars Elenius som har gjort vad de har kunnat för att guida 

mig genom forskarutbildningen och styra upp mitt arbete med avhandlingen. 

 Jag vill också tacka alla doktorandkollegor på Institutionen för idé- och sam-

hällsstudier på Umeå universitet – inga nämnda och inga glömda – som har ut-

gjort ett solidariskt doktorandkollektiv. 

 Vidare har det varit väldigt lärorikt och trevligt att diskutera och arbeta med 

alla forskare knutna till miljön Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, 

så ett tack till Kristina Ledman, Henrik Åström Elmersjö, Daniel Lindmark och 

alla andra i forskningsmiljön. 

 Ett universitet är en stor, komplex och på många sätt svårbegriplig institution 

i samhället. Umeå universitetssektion, med alla hjälpsamma kamrater där, har 

varit ett både starkt och kritiskt bildande stöd på universitetet som arbetsplats. 

 Helge Ax:son Johnsons Stiftelse och Jacob Letterstedts stipendiefond, den 

sistnämnda via Kungliga Vitterhetsakademiens förvaltningsutskott, bidrog till att 

finansiera min gästforskarvistelse vid Australian Center for Public History 

(ACPH), på University of Technology i Sydney, Australien 2014. På ACPH blev 

jag varmt mottagen av Anna Clark, Paul Ashton och Paula Hamilton. 

 Avslutningsvis vill jag tacka Jacob Andersson för hjälp med sättningen, Kata-

rina Blennow för alla didaktiska samtal, samt Göran Holmquist och Simon 

Stjernholm för korrekturläsning av olika delar av manuset. 
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Konceptualisering 

Problemområde, syfte och frågeställningar  

Mitt intresse för historiedidaktik går tillbaka på grundutbildningen på historiska 

institutionen i Lund, i början av 2000-talet. Det som direkt tilltalade mig med 

forskningsfältet, i historikerna Klas-Göran Karlssons och Ulf Zanders presentat-

ion, var den övergripande frågan om makten att definiera historia. Oavsett om 

det handlar om historieundervisningen i utbildningssystemet eller historia som 

kulturellt samhällsfenomen i stort, finns det en språklig makt i att rama in valda 

delar av förflutenheten och kunna säga att det här är historia för en större grupp 

människor. För med det urvalet och den aktuella skildringens perspektiv och 

historiesyn följer inte bara anspråk på det förflutna, utan också, explicit eller im-

plicit, vilka förklaringar av omvärlden och samtiden som är tänkbara och vilka 

förväntningar de som tar del av historien kan ha inför framtiden. Med det som 

utgångspunkt är det relevant att titta närmare på olika former av framgångsrik 

populärhistoria eftersom det är historia som väldigt många människor har funnit 

värd att ta del av och som förmodligen, i varierande utsträckning, har bidragit till 

att forma hur de tänker om och med historia och hur de orienterar sig i samhället. 

 Den föreliggande avhandlingen behandlar populärhistoria i övergången mel-

lan 1980-talet och 1990-talet. Det förra seklets sista decennier är intressanta ef-

tersom de innebar att den akademiska auktoriteten över historien och den veten-

skapliga normen allt mer kom att ifrågasättas och luckras upp. Historia blev då 

också marknadsmässigt intressant och kommersiellt gångbart på ett sätt det inte 

hade varit tidigare. Det har inom den historiedidaktiska forskningen bland annat 

talats om ett generellt ökat intresse för historia och att den historiska dimens-

ionen i samhället faktiskt fick något av en återkomst – inte bara i Sverige utan i 

hela Europa under 1990-talet.1 Framför allt journalister tog plats i den offentliga 

diskussionen om och skildringen av historia i medierna. Samtidigt är det en tid 

då internet ännu inte hade fått sitt stora genomslag, med allt vad det har innebu-

rit för hur människor använder, gör och tar del av historia. På så sätt går det på 

                                                             
1 Det har bl a varit en grundläggande hypotes för forskningsprojektet ”Förintelsen och den europeiska 
historiekulturen”. Se t ex; Klas-Göran Karlsson, “The Holocaust as a Problem of Historical Culture. 
Theoretical and Analytical Challenges”, Klas-Göran Karlsson and Ulf Zander (eds.), Echoes of the 
Holocaust. Historical Cultures in Contemporary Europe, Lund: Nordic Academic Press 2003, s. 18; 
Klas-Göran Karlsson, “Making Sense of the Holocaust after Sixty Years. An Introduction”, Klas-Göran 
Karlsson and Ulf Zander (eds.), Holocaust Heritage. Inquiries into European Historical Cultures, 
Malmö: Sekel 2004, s. 25; Klas-Göran Karlsson, Europeiska möten med historien. Historiekulturella 
perspektiv på andra världskriget, förintelsen och den kommunistiska terrorn, Stockholm: Atlantis 
2010, s. 19. 
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1980- och 1990-talet att se början på slutet av en tradition från det tidiga 1900-

talets populärhistoria, och med det även inledningen på en ny utveckling mot så 

kallad edutainment eller infotainment.2 

 Ett samtida exempel på den förändringen i historiekulturen är dokumentär-

serien ”Historieätarna” och även det snarlika programkonceptet ”Tusen år till jul-

afton” som var Sveriges Televisions julkalender 2015. ”Historieätarna” är de sen-

aste årens mest populära historiska dokumentärserie på Sveriges Television, och 

förmodligen också ett av de mest framträdande populärhistoriska fenomenen i 

Sverige.3 Grundkonceptet är att programledarna Erik Haag och Lotta Lundgren i 

historiska kläder och i historiska miljöer för några dagar lever och äter som män-

niskor från olika stånd eller klasser gjorde under den aktuella perioden. Mål-

tiderna intas tillsammans med bland annat experter på epoken. I programmen 

premieras underhållning och nöje före bildning och nytta. Hela programkoncep-

tet ramas in av och betonar historien som kroppslig upplevelse med smak, lukt 

och känsla – vad som kan kallas historieskildringens estetiska dimension. Med 

det inte sagt att historiens kunskapsmässiga dimension ringaktas i programmet. 

Medverkan av historikern Bo Eriksson och populärhistorikern Fredrik Lindström 

syftar exempelvis till att förklara och berätta om den aktuella epoken. Program-

met har också en politisk aspekt som bland annat består av det återkommande 

poängterandet av skillnaden i levnadsvillkor mellan olika stånd och klasser. In-

gången till historien och inramningen av den är emellertid genom sinnligheten 

och ett anslag som såtillvida framhäver historiens mer estetiska dimension.4 Pro-

gramkonceptet ska förstås mot bakgrund av de senaste decenniernas tv-tradition 

av dels Reality-program, dels en populärkulturell tradition av Re-enactment där 

kroppen, genom exempelvis mat, dryck och kläder, sätts i relation till det för-

flutna för att skapa inlevelse och förståelse om framför allt vardagens villkor i det 

förflutna.5 

                                                             
2 En utveckling som har behandlats av bl a David Ludvigsson, The Historian-Filmmaker’s Dilemma. 
Historical Documentaries in Sweden in the era of Häger and Villius, Uppsala: Uppsala universitet 
2003; samt Samuel Edquist, En folklig historia. Historieskrivningen i studieförbund och hembygds-
rörelse, Umeå: Boréa bokförlag 2009. 
3 Serien är producerad av Karin af Klintberg. Den första säsongen av ”Historieätarna” sändes hösten 
2012, en julspecial sändes på annandagen 2013 och andra säsongen sändes hösten 2014. SVT:s julka-
lender 2015, ”Tusen år till julafton”, var en snarlik version av serien. Hösten 2016 ska den tredje och 
förmodligen sista säsongen sändas; Andreas Hansson, ”’Historieätarna’ läggs ner efter nästa säsong”, 
Aftonbladet, 2015 11 23. 
4 Samuel Edquist poängterade redan 2009 att mat ”passar synnerligen bra i denna, mer andligt än 
intellektuellt orienterade historieanvändning” som kommit sedan 1980-talet, 2009, s. 324. 
5 Se t ex Jerome de Groots diskussion om fenomenen i brittisk historiekultur, Consuming History. 
Historians and heritage in contemporary popular culture, London and New York: Routledge 2009, 
s. 105–123, 163–180. 
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 Ett tydligt uttryck för början av denna edutainmentpräglade utveckling var 

när den historiska dokumentärfilmsserien ”Hermans historia” började sändas på 

Sveriges Television 1991.6 Grundkonceptet bestod av Herman Lindqvists entusi-

astiska berättande på plats i de aktuella historiska miljöerna, med kåserande stil 

och fokus på dramatiska händelser och livfulla anekdoter. Hela upplägget med 

den välkände journalisten som programledare präglades således av edutainment-

genrens informativa underhållning. ”Hermans historia” bröt på så sätt kraftigt 

mot den tradition av betydligt mer sakliga och akademiska, men också patosfyllda 

historiska dokumentärer, som då fanns på Sveriges Television med historikerna 

Olle Häger och Hans Villius i spetsen.7 De hade tillsammans producerat histo-

riska dokumentärer och ansvarat för inköpet av detsamma på Sveriges Television 

sedan 1967. Intressant nog går det parallellt med att Lindqvist etablerar sig som 

populärhistoriker på heltid att se en akademisk historiker etablera sig och göra 

succé med sin populärhistoria, närmare bestämt Peter Englund. Tidigare histori-

edidaktisk forskning har antytt att Englund och Lindqvist, mer än några andra, 

kom att definiera historia och förkroppsliga (populär)historiker för en större all-

mänhet i Sverige under 1990-talet.8 Likväl har det inte gjorts någon djuplodande 

eller systematisk undersökning av deras historieskildringar eller deras roller som 

populärhistoriker. 

 Syftet med föreliggande avhandling är därför att problematisera, undersöka 

och diskutera Englunds och Lindqvists historieskildringar som populärhistoriska 

samhällsfenomen då de etablerade sig som populärhistoriker från slutet av 1980-

talet till mitten av 1990-talet. Både historieskildringarna och Englunds och Lin-

dqvists figurerande i medierna som populärhistoriker kommer att undersökas. 

Studien görs mot bakgrund av den populärhistoriska traditionen i Sverige med 

dess återkommande frågor om balansen mellan nytta och nöje, bildning och kom-

mersialism, akademisk prosa och journalistisk prosa, opersonlig stil och författa-

ren som medial celebritet, och kanske också subjekt, i historienarrativen. De mer 

konkreta frågeställningarna lyder som följer: 

 Vilka avsikter och anspråk säger sig Peter Englund och Herman Lindqvist ha 

med sina historieskildringar? Hur konstruerar de sina historieskildringar? Vad 

                                                             
6 Även Dag Stålsjös historiska dokumentärer för SVT som t ex den kontroversiella ”Svearikets vagga” 
på TV1 (1981–1982) kan sägas höra dit. 
7 För en kort presentation och karaktäristik se t ex David Ludvigssons nekrolog över Villius yrkesgär-
ning, ”Hans Villius (1923–2012)”, Historisk tidskrift nr 4, 2012, s. 745–748. 
8 Se t ex Ludvigsson, 2003; Ulf Zander, Fornstora dagar, moderna tider. Bruk av och debatter om 
svensk historia från sekelskifte till sekelskifte, Lund: Nordic Academic Press, 2001. 
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karaktäriserar historieskildringarnas form och innehåll? Hur mottas historie-

skildringarna i medierna? Hur profileras Englund och Lindqvist som populär-

historiker i medierna? Vilken innebörd har profileringen för den tillförlitlighet de 

ges i offentligheten? 

 Det är således den narrativa konstruktionen av historia och det medierade 

meningsskapandet av den, samt det medierade meningsskapandet av Englund 

och Lindqvist som populärhistoriker, som kommer att undersökas i föreliggande 

avhandling. Ambitionen är att ovanstående problemkomplex ska bidra med ny 

och ökad förståelse av hur historia som ett populärkulturellt samhällsfenomen 

fungerar. Förhoppningen är därmed också att kunna bidra till en interdisciplinär 

dialog om historiens och historikers betydelse och funktion i samhället. 

 

Disposition och referenshantering  

Avhandlingens inledande kapitel, om studiens konceptualisering, fortsätter med 

att den tidigare forskningen summeras, diskuteras och att den föreliggande 

undersökningen positioneras i förhållande till forskningskontexten. Sedan följer 

en redogörelse för vilka övervägningar och principer som har styrt urvalet och 

avgränsningen, samt arbetet med materialet och arkiven. Därefter diskuteras de 

metodologiska premisserna, den begreppsliga uppsättningen och de teoretiska 

förutsättningarna. I det andra kapitlet fördjupas problemområdet och ämnet pla-

ceras sedan i ett större historiskt sammanhang av ideologisk, geopolitisk och so-

cioekonomisk förändring. Det tredje och fjärde kapitlet är avhandlingens empi-

riska del. Den är indelad i ett kapitel vardera om Englund respektive Lindqvist. 

Samma upplägg har använts för båda kapitlen: de inleds med en biografi och bib-

liografi följt av de analytiska teman som jag har identifierat om historiesyn, cen-

trala berättargrepp, mottagande och avslutningsvis deras figurering i medierna. 

De empiriska kapitlen avrundas med varsin sammanfattning. I det femte och av-

slutande kapitlet görs tre saker baserat på frågeställningarnas teman: resultaten 

av de två empiriska delarna jämförs sinsemellan; resultaten diskuteras i relation 

till tidigare forskning; och resultaten placeras i en längre historisk utveckling från 

slutet av 1800-talet och framåt till 2010-talet. 

 Avhandlingen innehåller en stor mängd referenser till Englund och Lindqvist 

under ett fåtal år. Jag har därför valt att, specifikt för Englund och Lindqvist, 

frångå den vanliga praxisen att vid återkommande referenser till samma källa 

enbart ange efternamn och årtal, och eventuellt sidnummer. I stället för att lägga 

till bokstäver efter årtalet (Lindqvist, 1992a, s. 3.) har jag lagt till mediet mellan 

efternamnet och årtalet (Lindqvist, Från islossning till kungarike, 1992, s. 3.). 
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Tanken är att det ska göra referenshanteringen mer transparent och underlätta 

uppföljningen av fotnoterna. 

 

Tidigare forskning 

Flera av de undersökningar som ligger närmast den föreliggande i fråga om äm-

nesval och perspektiv har redan nämnts förbigående eller som referenser. Här-

näst ska de presenteras och diskuteras i relation till ifrågavarande studie, som 

därmed ska positioneras i förhållande till den mest relevanta forskningen. Där-

med ska mitt bidrag till forskningsdiskussionen förhoppningsvis klargöras. 

 Det enskilda verk som är mest överensstämmande beträffande empirin är 

historikern Ulf Zanders avhandling, Fornstora dagar, moderna tider. Bruk av 

och debatter om svensk historia från sekelskifte till sekelskifte (2001). Historie-

debatterna studeras med Karlssons historiebrukstypologi.9 I Zanders kapitel om 

1990-talet undersöks bland annat de debatter som Englund och Lindqvist gav 

upphov till då. En skillnad är emellertid att medan Zander enbart fokuserar på de 

mest uppmärksammade debatterna tittar jag på mediematerialet relaterat till 

Englund och Lindqvist under den aktuella perioden i sin helhet. I motsats till 

Zander kommer jag exempelvis att undersöka historieskildringarna, både verken 

som gav upphov till intensiv debatt och de som inte var lika omtvistade, samt alla 

essäer, artiklar, krönikor och kåserier de skrev. Därutöver undersöker jag även 

hur Englund och Lindqvist etablerar sig som populärhistoriker. 

 Zander behandlar utförligt mottagandet i medierna av främst Englunds 

Poltava. Berättelsen om en armés undergång och den första delen av Lindqvists 

Historien om Sverige. Från islossning till kungarike.10 Även mottagandet av de 

följande två volymerna av flerbandsverket, Gustav Vasa och hans söner och När 

Sverige blev stormakt, uppmärksammas.11 Receptionen bland recensenter av 

Englunds och Lindqvists övriga verk under den aktuella perioden nämns emel-

lertid bara förbigående.12 Givet syftet med Zanders avhandling att undersöka de-

batter om landets historia ges även diskussionerna om den nationella utställ-

ningen ”Den Svenska Historien”, till vilken Lindqvist engagerades för att skriva 

utställningsboken, ett stort utrymme.13 Zander undersöker även den nämnda in-

dragna upplagan av den nionde volymen av Historien om Sverige. Drömmar blir 

                                                             
9 Zander, 2001. 
10 Ibid., s. 422–428, 436–439. 
11 Ibid., s. 440–443. 
12 Ibid., s. 427, 438. 
13 Ibid., s. 427–434. 
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verklighet samt debatten mellan Englund och Lindqvist hösten 1994 efter den 

förstnämndes mycket kritiska recension av När Sverige blev stormakt.14 Vad 

som däremot går bortom Zanders intresse för mediedebatter men som här kom-

mer att presenteras är en översikt med mottagandet av samtliga verk av Englund 

och Lindqvist under den aktuella perioden. 

 Historikern David Ludvigsson undersöker i sin avhandling The Historian-

Filmmaker’s Dilemma. Historical Documentaries in Sweden in the Era of Häger 

and Villius (2003) vad de akademiska historikerna Olle Häger och Hans Villius 

gjort som producenter av historiska dokumentärfilmer på Sveriges Television.15 

Det är framför allt Hägers och Villius övervägningar mellan moraliska, kognitiva 

och estetiska hänsynstaganden som står i fokus. Som akademiska historiker hu-

vudsakligen verksamma som populärhistoriker är det intressant att jämföra Lud-

vigsson slutsatser om Häger och Villius med mina resultat om Englunds förhåll-

ningssätt, berättargrepp och historiesyn, även om de främst verkade som tv-pro-

ducenter. Häger och Villius skrev också några populärhistoriska böcker. Som fö-

regångare till och samtida kollegor och konkurrenter till Lindqvists ”Hermans 

historia” på Sveriges Television faller det naturligt att se på likheter och skillnader 

mellan Ludvigssons slutsatser om deras produktioner och vad som kommer fram 

i föreliggande undersökning om ”Hermans historia”. Ludvigsson använder sig 

dessutom av ett snarlikt teoretiskt ramverk som jag i historieteoretikern Jörn 

Rüsens begrepp om historiekultur. 

 Historiedidaktikern Marianne Sjöland har i sin licentiatavhandling Historia i 

magasin. En studie av tidskriften Populär Historias historieskrivning och av 

kommersiellt historiebruk (2011) undersökt tidskriften Populär Historias speci-

fika form av kommersiellt historiebruk från dess tillkomst under det tidiga 1990-

talet till 2010-talet.16 Tidskriften är, som redan nämnts, ytterligare ett exempel 

på historiens aktualitet, popularitet och kommersiella betydelse under 1990-ta-

let. Framför allt Sjölands resultat om hur tidskriftens historienarrativ är konstru-

erade är ytterst relevanta att sätta i relief till mina resultat.17 En teoretisk skillnad 

                                                             
14 Ibid., s. 441–444. 
15 Ludvigsson, 2003. 
16 Marianne Sjöland, Historia i magasin. En studie av tidskriften Populär Historias historieskriv-
ning och av kommersiellt historiebruk, Lund: Lunds universitet 2011. 
17 Sjöland kommer att disputera vintern 2016 på en avhandling som är en fortsättning på licentiat-
studien. Hon gör en komparation mellan ”Populär Historia” och brittiska ”History Today”, men den 
parallella publikationen av våra avhandlingar gör att vi dessvärre inte kan tillgodogöra oss den andres 
resultat. Vissa preliminära resultat återfinns emellertid i Sjölands artikel ”The use of history in popu-
lar history magazines. A theoretical approach”, Miriam Hannig, Susanne Popp and Jutta Schumann, 
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mellan den föreligggande avhandlingen och Sjölands undersökning är att hon i 

likhet med Zander använder Klas-Göran Karlssons historiebrukstypologi. Den 

diskuteras närmare i samband med begrepp och teori. Frågor om populärhisto-

riska magasin undersöks också i rapporten Commercialised History: Popular 

History Magazines in Europe (2015) som är gjord inom ramen för EU:s Lifelong 

Learning Programme ”History Crossroads as Pathways to Intercultural and Me-

dia Education”.18 Sjöland hör till författarna. Flera av artiklarna i rapporten har 

intressanta perspektiv på och relevanta resultat om kommersiell och journalistisk 

populärhistoria. I likhet med Sjölands studie har den varit viktig för att bättre 

förstå och kunna sätta in främst Lindqvists populärhistoria i ett större samtida 

sammanhang. 

 I fråga om olika former av samtida populärhistoria är public history-forskaren 

Jerome de Groots Consuming History. Historians and heritage in contempo-

rary popular culture (2009) ett bra referensverk som både ger översikt och bi-

drar med analytiska fallstudier.19 Jag har främst haft behållning av delarna om 

historiska tv-dokumentärer och populärhistoriker som mediefigurer, kulturella 

personligheter och i viss mån celebriteter. Det sistnämnda ämnet, om historiker 

i en medierad offentlighet, är annars ett föga undersökt och teoretiserat område, 

varför de Groots exempel från den brittiska historiekulturen är ett välkommet 

bidrag. Angående historiska dokumentärer och historiska tv-serier ska också an-

tologin Public and Popular History (2012) nämnas, som de Groot för övrigt är 

redaktör för.20 Jämfört med föreliggande undersökning är en principiell koncep-

tuell skillnad rörande de båda verken att de inte bara inkluderar populärveten-

skaplig historia, utan också populärkulturell historia i allmänhet med genrer som 

primärt har fiktiva anspråk. Till exempel behandlas tv-serier med handlingen för-

lagd i historiska miljöer, som ”Rome”, ”Deadwood” och ”Mad Men”. Det är såle-

des historiekulturen i stort som behandlas i Consuming History och Public and 

Popular History. 

 Historikern Samuel Edquist undersöker i En folklig historia. Historieskriv-

ningen i studieförbund och hembygdsrörelse (2009) hur historia har använts 

inom studieförbunden och hembygdsrörelserna från 1920-talet till 2010-talet. I 

                                                             
Commercialised History: Popular History Magazines in Europe, Frankfurt am Main: Peter Lang 
2015, s. 223–237. 
18 Susanne Popp, Jutta Schumann and Miriam Hannig, Commercialised History: Popular History 
Magazines in Europe, Frankfurt am Main: Peter Lang 2015. 
19 De Groot, 2009. 
20 De Groot (ed.), Public and Popular History, London and New York: Routledge 2012. 
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likhet med Zander och Ludvigsson är han också en av dem som har betonat Lin-

dqvists betydelse för svensk populärhistoria sedan 1980-talet. Edquist använder 

dessutom ett historiekulturellt begrepp i sin analys som är inspirerat av bland 

annat Rüsen. Jag har följaktligen haft nytta av både hans empiriska och teoretiska 

resultat för att bättre kunna förstå ett folkligt intresse för och bruk av historia. 

Två avhandlingar som är relevanta vad gäller begreppet historiekultur i förhål-

lande till historienarrativ är historiedidaktikern Ingmarie Danielsson Malmros 

Det var en gång ett land… Berättelser om svenskhet i historieläroböcker och ele-

vers föreställningsvärldar (2012) och historikern Martin Wiklunds I det moder-

nas landskap. Historisk orientering och kritiska berättelser om det moderna 

Sverige mellan 1960 och 1990 (2006).21 Danielsson Malmros undersöker hur 

historienarrativen i skolans läroböcker i historia har sett ut och förändrats under 

seklet från ett historiekulturellt perspektiv som utgår från bland annat Rüsen. 

Wiklunds avhandling ger vidare en mycket initierad presentation av Rüsens teo-

rier och dessutom en bra bakgrund till förändringar i det kritiska kulturella sam-

talet från 1960-talet till 1990-talet. Frågor om populärhistoria angränsar till såväl 

Wiklunds kulturella samtal, Danielsson Malmros historieläroböcker och 

Edquists historia i folkbildningsrörelsen. 

 I fråga om förståelsen av historienarrativ ska också Sven Sødring Jensens te-

oretiska bidrag nämnas. Även om det är historiska romaner och deras funktion 

för barn och ungdomars historiemedvetande han intresserade sig för, och inte 

populärhistoria för en något äldre publik, menar jag att delar av hans teoretiska 

resonemang har en giltighet också för läsningen av populärhistoriska verk. Jag 

kommer därför att återkomma till hans teorier i undersökningen av främst Lin-

dqvists historienarrativ. 

 Tre undersökningar som ger stödjepunkter till frågor om kontinuitet och för-

ändring genom att titta på populärhistoria samt populärvetenskap under 1900-

talets första decennier är historikern Jarl Torbackes biografi och historiografi om 

Grimberg, Carl Grimberg. Ett underbart öde? (1993), idéhistorikern Johan 

Kärnfelts avhandling Mellan nytta och nöje. Ett bidrag till populärvetenskapens 

historia i Sverige (2000), samt idéhistorikern Karin Nordbergs avhandling Folk-

hemmets röst. Radion som folkbildare 1925–1950 (1998).22 

                                                             
21 Ingmarie Danielsson Malmros, Det var en gång ett land... Berättelser om svenskhet i historieläro-
böcker och elevers föreställningsvärldar, Höör: Agering 2012; Martin Wiklund, I det modernas land-
skap. Historisk orientering och kritiska berättelser om det moderna Sverige mellan 1960 och 1990, 
Stockholm/Stehag: Brutus Östlings bokförlag Symposion 2006. 
22 Jarl Torbacke, Carl Grimberg. Ett underbart öde? Stockholm: Norstedts 1993; Karin Nordberg, 
Folkhemmets röst. Radion som folkbildare 1925–1950, Eslöv: Brutus Östlings bokförlag Symposion 
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 Grimberg var en akademisk historiker men han verkade huvudsakligen utan-

för akademin som författare till läroböcker och populärhistoriska flerbandsverk. 

Det är därför intressant att jämföra mina resultat om framför allt Lindqvists 

Historien om Sverige, som dessutom marknadsfördes som ett verk i Grimbergs 

anda, med Torbackes historiedidaktiskt relevanta slutsatser om Grimbergs 

Svenska folkets underbara öden. Torbackes undersökning är gjord i en historio-

grafisk tradition, vilket bland annat märks när han refererar recensionerna av 

några av Grimbergs verk, men enbart intresserar sig för vad historikerna och pe-

dagogerna hade att säga. Mitt fokus är däremot huvudsakligen på dagspress i 

fråga om mottagandet i medierna, även om jag delvis också inkluderar hur 

Englunds och Lindqvists verk har bedömts i mer specialiserade sammanhang, 

som Historielärarnas Förenings Årsskrift, för att få ett samtida historiedidak-

tiskt och historiepedagogiskt perspektiv på de aktuella verken. 

 Kärnfelt undersöker inte populärhistoria specifikt utan populärvetenskap i 

allmänhet från slutet av 1800-talet till början av 1900-talet. Hans undersökning 

behandlar vidare populärvetenskap som institutionell struktur och form, medan 

jag tittar på populärhistoria som innehåll och som process i medierna. Likväl 

finns i Kärnfelts studie en del iakttagelser om både populärvetenskap och popu-

lärhistoria som är intressanta att diskutera i fråga om kontinuitet och förändring 

mot bakgrund av mina resultat om förhållandena under 1900-talets sista två de-

cennier. 

 I Folkhemmets röst undersöks radions folkbildande funktion under mediets 

första decennier i Sverige. Utöver avsnitten som behandlar de historiska pro-

grammen specifikt är även Nordbergs mer övergripande resonemang om sam-

bandet mellan modernitet, folkbildning och public service av intresse. Nordbergs 

undersökning, i kombination med Ludvigssons studie av Häger och Villius, gör 

att jag kan förstå och förklara ”Hermans historia” i public service långa tradition 

av populärhistoria som går tillbaka till 1930-talet. 

 Inom ramen för Stiftelsen Etermedierna i Sverige har det också gjorts medie-

historisk forskning om faktaprogram på tv och i radio som, likt de tre nyss 

nämnda studierna, bidrar till att visa hur den populärhistoriska förmedlingen har 

förändrats under 1900-talet.23 

                                                             
1998; Johan Kärnfelt, Mellan nytta och nöje. Ett bidrag till populärvetenskapens historia i Sverige, 
Stockholm/Stehag: Brutus Östlings bokförlag Symposion 2000. 
23 Se t ex Ulla B. Abrahamsson, I allmänhetens tjänst. Faktaprogram i radio och television 1955–
1995, Stockholm: Prisma 1999; Leif Furhammar, Med TV i verkligheten. Sveriges television och de 
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 Förutom de nämnda undersökningarna har det också gjorts två större histo-

riedidaktiskt inriktade forskningsprojekt i Skandinavien som har utvidgat förstå-

elsen av historia som samhällsfenomen: Förintelsen och den europeiska histori-

ekulturen (2001–2005), som var ett samarbete mellan Historiska institutionen 

på Lunds universitet och Institutionen för Östeuropastudier på Uppsala univer-

sitet, samt det danska projektet Humanistisk historieformidling – i komparativ 

belysning (1995–1999), som var ett samarbete mellan Danmarks Lærerhøjskole, 

Arbejdermuseet, Museet for Holbæk og Omegn, Nationalmuseet och Roskilde 

Universitetscenter.24 Medan det första projektets delstudier undersökte förintel-

sens roll och funktion i ett flertal europeiska länders historiekultur, undersöktes 

i det andra projektets olika studier en mångfald av historiens kännetecken, villkor 

och uttryck i Danmark; i film, på museum, i undervisning, som akademisk disci-

plin, etcetera. Båda projekten har genom sina metodologiska, teoretiska och em-

piriska förtjänster varit pådrivande i den historiedidaktiska forskningens utveckl-

ing i Skandinavien. Antologierna, avhandlingarna och monografierna som de två 

projekten har resulterat i är följaktligen givna referenspunkter i en undersökning 

som denna. 

 I den anglosaxiska världen, i USA, Australien och Kanada, har det sedan 1990-

talet gjorts tre stora undersökningar om befolkningarnas intresse för, förhållande 

till och bruk av historia. Såväl de undersökningarna som andra publikationer från 

forskningsmiljöerna de gjordes i har varit givande för att få makroperspektiv på 

större historiekulturella processer i världen och för att få internationella jämfö-

relsepunkter i fråga om ett folkligt historiebruk de senaste decennierna.25 

                                                             
dokumentära genrerna, Stockholm: Stiftelsen Etermedierna i Sverige 1995; Dag Nordmark, Finrum-
met och lekstugan. Kultur- och underhållningsprogram i svensk radio och tv, Stockholm: Prisma 
1999. 
24 För de projektansvarigas sammanfattningar av respektive projekt se Klas-Göran Karlsson, Med 
folkmord i fokus. Förintelsens plats i den europeiska historiekulturen, Forum för levande historia: 
skriftserie nr 6, 2008; Claus Bryld, Lene Floris, Lars Handesten, Karl-Johann Hemmersam, Bernard 
Eric Jensen, Carsten Tage Nielsen, Marianne Poulsen, Anne Birgitte Richard, Søren Schou, Annette 
Vasström, Anette Warring og Torben Weinreich, At formidle historie – vilkår, kendetegn, formål, 
Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, 1999. 
25 Se främst Roy Rosenzweig and David Thelen, The Presence of the Past. Popular Uses of History 
in American Life, New York: Columbia University Press 1998; Paul Ashton and Paula Hamilton, “At 
home with the Past: Background and Initial Findings from the National Survey”, Paula Hamilton and 
Paul Ashton (eds.), Australians and the Past, special issue of Australian Cultural History, vol 22, 
2003, s. 5–30; Paul Ashton and Paula Hamilton, History at the Crossroads. Australians and the Past, 
Sydney: Halstead Press 2007; Margaret Conrad, Kadriye Ercikan, Gerald Friesen, Jocelyn Lértour-
neau, Delphin Muise, David Northrup, and Peter Seixas, Canadians and Their Pasts, University of 
Toronto Press 2013. 
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 Angående betydelsen av att inte bara studera olika aspekter av historieskild-

ringarna utan också historikerna, är en av de huvudsakliga hypoteserna som lit-

teraturvetarna Torbjörn Forslid och Anders Ohlsson driver i sin studie Författa-

ren som kändis (2011) att det inte går att verka i offentligheten och där publicera 

böcker utan att det skapas föreställningar om personen bakom verken och att 

dessa åsikter och föreställningar i sin tur påverkar synen på, värderingen och be-

dömningen av författarskapet.26 Det har därför varit historiedidaktiskt relevant 

att titta närmare också på Englunds och Lindqvists mediebiografier. 

 För att bättre kunna greppa och få perspektiv på hur Englund och Lindqvist 

profileras och själva profilerar sig i medierna kommer mina resultat att relateras 

till några centrala verk inom den svenska litteraturvetenskapliga celebritetsforsk-

ningen. Förutom Forslids och Olssons Författaren som kändis, har också littera-

turvetaren Christian Lenemarks avhandling Sanna lögner. Carina Rydberg, Stig 

Larsson och författarens medialisering (2009) varit användbar för att ge en mer 

samtida förståelse av författaren som en produkt av medierna.27 I de två verken 

är det visserligen fråga om skönlitterära författare men mycket av de kommersi-

ella och mediala villkoren är snarlika dem för populärhistoriker. Vidare har litte-

raturvetaren Andreas Nybloms avhandling Ryktbarhetens ansikte. Verner von 

Heidenstam, medierna och personkulten i sekelskiftets Sverige (2008) bidragit 

till att ge ett längre historiskt perspektiv som tydliggör förändring, och kanske 

framför allt kontinuitet, på celebritetskulturen kring författare med hållpunkt i 

hur den såg ut vid det förra sekelskiftet.28 

 Jerome de Groot behandlar i motsats till nyss nämnda litteraturvetare speci-

fikt populärhistoriker i mediernas offentlighet de senaste decennierna. Han stu-

derar bland annat brittiska akademiska historiker som Simon Schama och David 

Starkey, vilka båda har varit programledare för historiska dokumentärserier på 

tv.29 Flera av de Groots iakttagelser och slutsatser har varit värdefulla. 

 Zander framhåller framför allt Englund och Lindqvist som centrala populär-

historiska gestalter och publika historiska aktörer under den aktuella perioden.30 

                                                             
26 Torbjörn Forslid och Anders Ohlsson, Författaren som kändis, Malmö: Roos och Tegner 2011. 
27 Forslid och Olsson, 2011; Christian Lenemark, Sanna lögner. Carina Rydberg, Stig Larsson och 
författarens medialisering, Hedemora: Gidlund 2009. 
28 Andreas Nyblom, Ryktbarhetens ansikte. Verner von Heidenstam, medierna och personkulten i 
sekelskiftet Sverige, Stockholm: Atlantis 2008. 
29 De Groot, 2009, s. 17–27. 
30 Zander, 2001, s. 402–460, speciellt s. 422–447. 



 

12 
 

Även Ludvigsson och Edquist betonar deras betydelse för tidens populärhisto-

ria.31 Englunds och Lindqvists historieskildringar har emellertid inte varit före-

mål för någon systematisk undersökning. Även vad gäller deras roller som kända 

populärhistoriker finns det mycket att tillägga. Inom både den historiedidaktiska 

och den historiografiska forskningen i Sverige går det överhuvudtaget att notera 

en bristande problematisering av historikers publika betydelse i medierna. Vid-

are har historiens retoriska element och funktion ägnats anmärkningsvärt lite 

uppmärksamhet inom både den svenska och internationella historiedidaktiska 

forskningen. 

 Klas-Göran Karlsson har hävdat att han i Sverige ser en utveckling mot ett 

bristande intresse för den historiedidaktiska forskningen bland historiker och att 

historiedidaktiska forskare inte heller är så intresserade av historieveten-

skapen.32 En orsak menar han är att alltför mycket historiedidaktisk forskning är 

perspektivlös, instrumentell och okritiskt bekräftande av de dominerande meto-

diska och teoretiska lärosatserna inom disciplinen.33 Min förhoppning är att 

denna avhandling ska vara tillräckligt infallsrik och perspektivgivande för att 

kunna bidra till att en diskussion mellan olika forskningsdiscipliner om historia 

och historiker som samhällsfenomen. 

 

Urval och avgränsning 

De populärhistoriska aktörerna under 1980- och 1990-talet ska härnäst identifie-

ras och diskuteras. En given början på den diskussionen går att finna i Ludvigs-

sons The Historian-Filmmaker’s Dilemma. I Ludvigssons konkluderande disk-

ussion åskådliggörs det svenska historieproduktionsfältet under mitten av 1990-

talet.34 Med det som utgångspunkt kan konstateras att de namngivna aktörerna i 

bokstavsordning är: Peter Englund, Maja Hagerman, Dick Harrison, Olle Häger, 

Herman Lindqvist och Hans Villius. Vad som inte inkluderas är mer institution-

ella aktörer. Två som bör nämnas där är tidskriften Populär historia och den hi-

storiska bokklubben Clio. 

 För att utröna de ovan nämnda historieaktörernas relevans för undersökning-

ens frågor kan de placeras på en tidslinje utifrån deras debuter som kommersiella 

                                                             
31 Ludvigsson, 2003, s. 358–363. 
32 Se Klas-Göran Karlsson i diskussion med Sirkka Ahonen, Lise Kvande, David Ludvigsson, Carsten 
Tage Nielsen och Kenneth Nordgren i ”Rundabordsdiskussion: Var står historiedidaktiken i dag?”, 
Scandia nr 2, 2016, s. 21. 
33 Ibid., s. 22. 
34 Ludvigsson, 2003, s. 358–363. 
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och publika historiker. Historikern Peter Englund debuterade under tiden som 

doktorand med den populärhistoriska Poltava. Berättelsen om en armés under-

gång (Atlantis, 1988). Året före, 1987, startades den historiska bokklubben Clio 

av fem bokförlag, vars förmedling av Poltava verkar ha bidragit till att det blev en 

sådan succé, vilket i sin tur ser ut att ha stärkt intresset för bokklubben.35 I Clios 

egen historieskrivning hävdas det att ”med den boken kan den svenska historie-

vågen sägas ha rullat igång”.36 Journalisten Maja Hagermans första populärhi-

storiska verk var Spåren av kungens män. Om när Sverige blev ett kristet rike i 

skiftet mellan vikingatid och medeltid (Rabén Prisma, 1996). Den disputerade 

historikern Dick Harrisons första historiska bok på ett kommersiellt förlag var 

Uppror och allianser. Politiskt våld i 1400-talets svenska bondesamhälle (Hi-

storiska Media, 1997). De disputerade historikerna Olle Häger och Hans Villius 

gjorde tillsammans historiska dokumentärer för Sveriges Television mellan 1967 

och 1999. Journalisten och utrikeskorrespondenten Herman Lindqvists första 

populärhistoriska bok var Revolution! Herman Lindqvist berättar om Frankri-

kes blodiga år (Bra Böcker, 1989). Tidskriften Populär Historia började ges ut 

1991 av förlaget Historiska Media. 

 Av detta kan konstateras att Häger och Villius visserligen var något av en po-

pulärhistorisk tv-institution under 1980-talet, men att deras arbete inte verkar 

ha haft något direkt samband med det ökade intresset för historia vid slutet av 

1980-talet och början av 1990-talet. Däremot var de under 1970- och 1980-talet, 

som Harrison har framhållit, nästan ensamma om att som akademiska historiker 

i en medial offentlighet utgöra ”en av få bryggor mellan historievetenskapen och 

den intresserade allmänheten”.37 Hagerman och Harrison får med sina populär-

historiska debuter under den andra halvan av 1990-talet sägas vara mer en kon-

sekvens av, än ett uttryck för och medverkande till, det förnyade historieintresset. 

Erik Osvalds som var en av grundarna till samt chefredaktör och ansvarig utgi-

vare för Populär Historia var onekligen med om att bejaka och få kontinuitet i 

svensk populärhistoria.38 Likväl kom tidskriften först när populärhistoria som en 

lukrativ marknad redan var ett faktum. Då verkar bokklubben Clio i samverkan 

med Englunds Poltava ha varit mer avgörande för populärhistorien. De två per-

soner som tidigare forskning indikerar mer än några andra kom att definiera och 

                                                             
35 De fem bokförlagen var Atlantis, LT, Ordfront, Rabén & Sjögren och Tiden. 
36 http://www.clio.se/omclio.html (2016 08 25). 
37 Dick Harrison, ”Historiebloggen: Hans Villius”, Svenska Dagbladet, 2014 06 24, 
http://blog.svd.se/historia/2012/06/24/hans-villius/?fromMobile=true (2015 08 03). 
38 Se Sjöland, 2011. 

http://www.clio.se/omclio.html
http://blog.svd.se/historia/2012/06/24/hans-villius/?fromMobile=true
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personifiera (populär)historia för en större allmänhet under åtminstone 1990-

talet var Peter Englund och Herman Lindqvist. 

 Englund och Lindqvist är relevanta på rent kvantitativa-representativa grun-

der eftersom de genom sina succéer mer än några andra aktörer på den historie-

kulturella marknaden i Sverige verkar ha definierat historia för en större allmän-

het under 1990-talet. De är också intressanta att titta närmare på med hänsyn till 

att de visserligen etablerade sig samtidigt, men hade helt olika bakgrund: en 

okänd historiedoktorand, som gör publik- och kritikersuccé med debuten 

Poltava, 1988, respektive den sedan decennier kände utrikeskorrespondenten 

och journalisten Herman Lindqvist som byter karriär och börjar försörja sig som 

populärhistoriker med flerbandsverket Historien om Sverige (1992–2006) och 

tv-serien ”Hermans historia” (1991–2002). Englund är alltså en formellt skolad 

och disputerad historiker och Lindqvist var visserligen en professionell journalist 

yrkesmässigt sett, men han saknade formell journalistutbildning. På samma sätt 

blev han en professionell populärhistoriker, utan att ha en historievetenskaplig 

utbildning. Englund och Lindqvist kan således sägas vara representativa för pe-

riodens populärhistoria eftersom de var tongivande i att påverka hundratusentals 

samtida läsares, tittares och lyssnares förståelse av historien, samtidigt som deras 

historieskildringar är intressanta att undersöka givet deras olika bakgrund som 

akademisk historiker respektive journalist. 

 Ludvigsson använder termerna ”professional historian” och ”acting historian” 

för att skilja på akademiska historiker och icke-akademiska historiker. Det eng-

elska ordet ”acting” har en något annorlunda innebörd än vad ”agerande” har då 

det utöver betydelserna spela, uppträda som, och handla, även betonar att vara 

tjänstgörande och tillförordnad.39 Det är emellertid en uppdelning som ändå ten-

derar att normera den akademiska historien eftersom den icke-akademiska histo-

rikern kan vara lika professionell i rollen som yrkesutövande publik historieför-

medlare, som en akademisk sådan.40 Även Jerome de Groot använder termen 

akademisk historiker synonymt med professionell historiker, trots att han i övrigt 

har en uttalad icke-normerande cultural studies-influerad agenda i fråga om att 

ta alla medierade historiemanifestationer på samma allvar.41 

                                                             
39 Ludvigsson, 2003, s. 14. 
40 Se t ex Paul Ashtons och Paula Hamiltons kritiska problematisering av professionsbegreppet i re-
lation till historia, 2007, s. 7–14, 121–134. 
41 De Groot, 2009, s. 4. 
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 Avgränsningen i tid, med fokus på perioden från 1988 till 1995, är motiverad 

av att Englund och Lindqvist då, i samband med inledningen av en epok på me-

diemarknaden mot kommersialisering och en allmän tendens i samhället mot så 

kallad medialisering, ser ut att ha blivit den epokens första populärhistoriska fe-

nomen i Sverige. Public service blev då allt mer konkurrensutsatt av kommersi-

ella TV- och radiokanaler: kabel-tv-nätet lanserades 1986, Kinnevik började sina 

sändningar med TV3 1987, och utökade dem två år senare, 1989, med Nordic 

Channel, som sedermera blev Kanal 5, och TV4 började sändas 1990. Närradio-

stationerna började sända 1979 och privat lokalradio blev tillåten 1993, när 

svenska staten inledde försäljningen av radiofrekvenser.42 Det är en utveckling 

som verkar ha förstärkt tendenserna till infotainment och personfokus i medi-

erna i allmänhet och inom public service i synnerhet. Notera att Englund och Lin-

dqvist inte sägs vara landets första populärhistoriska fenomen i mediernas off-

entlighet – redan historikern Carl Grimberg kan från 1910-talet sägas ha blivit en 

medial celebritet. Englund och Lindqvist hävdas däremot vara de första populär-

historiska fenomenen i en ny samhällelig och medial epok präglad av intensifie-

rad kommersialisering och medialisering av allt fler delar av samhället, som 

bland annat stärkte infotainmenttendensen och innebar mer fokus på personen; 

journalisten, programpresentatören, skribenten, etcetera. 

 Mer specifikt i fråga om begräsningen bakåt i historien till 1988, är den vald 

med tanke på att Englund då debuterade som populärhistorisk författare, med 

Poltava, och Lindqvists debut som detsamma 1989 med Revolution!. Båda har 

emellertid gjort relaterade saker innan dess som har varit av ett visst intresse, 

varför enstaka referenser sträcker sig längre bak i tiden än 1988. Avgränsningen 

framåt i tiden till 1995 är gjord med tanke dels på att de då var etablerade som 

populärhistoriker, dels på att det då har gått att följa deras populärhistoriska gär-

ning några år och eventuellt se en viss kontinuitet och förändring i deras respek-

tive narrativa berättargrepp och hur historieskildringarna mottogs i medierna. 

Intrycket jag fått när jag har studerat motsvarande källmaterial efter mitten av 

1990-talet är att det mestadels är mer av samma slag; berättargreppen, presenta-

tionen av Englund och Lindqvist, recensenternas argument, med mera, går att 

känna igen. Det går alltså att se en kvalitativ mättnad i materialet. Betraktade 

som mediala populärhistoriska fenomen är frågan dessutom ifall inte Englunds 

                                                             
42 Se t ex Abrahamsson, 1999, s. 28–29. 



 

16 
 

och Lindqvists kulmen infann sig runt 1993–1994, varefter de inte verkar ha ren-

derat samma omfattande uppmärksamhet i medierna.43 Zander har exempelvis 

hävdat att debatten om Lindqvists historieskrivning nådde en höjdpunkt 1992–

1994, varefter den mattades av betydligt.44 Enstaka referenser i källmaterialet 

kommer likväl att vara av senare datum än 1995. 

 

Material och arkiv 

Källmaterialet kan delas upp i fyra huvudkategorier: Englunds och Lindqvist ut-

talanden om sin respektive historia; historieskildringarna; mottagandet av dem; 

samt Englunds och Lindqvists figurerande i medierna. Dessa kategorier kommer 

nedan att klargöras. 

 Upphovsmännens uttalanden om vilka avsikter, ambitioner och idéer de har 

om och med sina historieskildringar återfinns främst i intervjuer, förord och 

självbiografiska texter. 

 Historieskildringarna innefattar alla sorters historienarrativ, oavsett medium 

eller genre. Det handlar därför om såväl böcker, tv-program, radioprogram, som 

artiklar, essäer och krönikor i tidskrifter och dagstidningar. Vad gäller böckerna 

har jag enbart undersökt den första utgåvan. Både Englund och Lindqvist har 

medverkat flitigt såväl i dagstidningar, radio, som tidskrifter. Lindqvists mer 

renodlat journalistiska rapportering under perioden har i möjligaste mån undvi-

kits. Undantaget har varit när den har haft ett explicit och utvecklat historiskt 

tema, till exempel en del av hans rapportering för Riksradion som Pariskorre-

spondent 1989 under 200-årsminnet av den franska revolutionen. De historiska 

inslagen i Lindqvists kåserisamlingar under perioden har bedömts vara så pass 

begränsade att de helt har utelämnats.45 Samma urval har inte behövt göras med 

Englund eftersom han under den aktuella perioden nästan uteslutande har be-

handlat historiska ämnen i olika medier och genrer. Ett undantag är hans rap-

portering från inbördeskriget i forna Jugoslavien på uppdrag av Dagens Nyheter. 

                                                             
43 Zander undersöker bl a mediedebatterna om och med dem i samband med Englunds kritik mot 
det tredje bandet av Historien om Sverige. När Sverige blev stormakt hösten 1993, 2001, s. 441–444. 
44 Ulf Zander, ”Herman Lindqvist, historisk berättare”, Populär Historia nr 1, 1998, s. 54. 
45 Se Herman Lindqvist, Gallfeber, Stockholm: Norstedt, 1988; Rapporter från Mittens rike, Stock-
holm: Norstedt 1989; Japaner, japaner, japaner. Herman Lindqvist i Tokyo, Stockholm: Norstedt, 
1989; Vita drömmar, Stockholm: Norstedt, 1989; ¡Caramba! Säger dom aldrig, Stockholm: Norstedt 
1990; Europa är vi allihopa, Stockholm: Norstedt 1991; På landet i Paris Eller tillbaka till plöjorna, 
Stockholm: Norstedt 1992; Fjärran han drumlar eller så kan det gå när inte tagelskjortan är på, 
Stockholm: Norstedt 1993; Strax före deadline, Stockholm, MånPocket 1993, Brödrafolkens fel, 
Stockholm: Norstedt 1994; Med en gnutta fax, Stockholm: Norstedt 1996. 
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Referenser från det journalistiska arbetet har inkluderats för att peka på skillna-

derna mellan hans journalistiska och historiska prosa för att tydliggöra det ka-

raktäristiska i hans historieskildringar. 

 Vad gäller de resterande två kategorierna av källmaterial handlar mottagandet 

i medierna huvudsakligen om recensioner av Englunds och Lindqvists populär-

historiska böcker. Recensionerna kan återfinnas såväl i tidningar, tidskrifter och 

radio, men det kan också handla om exempelvis krönikor i dagstidningar. 

 I fråga om Englunds och Lindqvists mer generella figurerande i medierna in-

nefattar det företrädesvis de föregående kategorierna av material, men är inrik-

tad på den sammantagna bilden av hur de framställs i rollen som populärhistori-

ker. 

 Databaserna Artikelsök, LIBRIS och Mediearkivet har använts för att hitta 

tidnings- och tidskriftsmaterial, medan Svensk mediedatabas (SMDB) har an-

vänts för att hitta tv- och radiomaterial, genom Kungliga Bibliotekets samlings-

databas Sondera. Eftersom det rör sig om ett så pass modernt material har de 

databaserna varit relativt fullständiga. Urvalet av dagstidningsmaterial är till ex-

empel mer selektivt vad gäller mitt äldre material än mitt nyare, men eftersom 

det då främst rör mindre notiser, och inte recensioner och debatter på kultursi-

dorna, har det inte varit något direkt problem för undersökningen. Jag nämner 

det ändå som ett exempel på de aktuella digitala arkivens begräsningar. 

 Artikelsök och Mediearkivet nås genom landets högskole- och universitets-

bibliotek och har varit uttömmande med det för mig elementära kultursides-

materialet, men tyvärr är det alltså ont om mindre artiklar och notiser från dags-

tidningarna i sin helhet. Till exempel fann jag i mikrofilmarkivet av en tillfällighet 

i Aftonbladet en artikel på temat ”Lördagsfolk” där aktuella personer intervjuas 

– i det här fallet Englund.46 Det är ett bra exempel på en artikelgenre vilken ver-

kar ha ansetts mindre betydande och därför inte har inkluderats i någon av de två 

mediedatabaserna. 

 Artikelsök och Mediearkivet saknar vidare registrerat material från de riktigt 

små eller sällan utkommande lokaltidningarna och länstidningarna. Andra tid-

ningar kan helt saknas i databaserna. Deras artiklar kan jag därför bara finna ge-

nom explicita tips eller referenser i andra medier. Ett prov på det sistnämnda är 

en artikel på kultursidan i Finanstidningen hösten 1992 om Lindqvists bok Från 

islossning till kungarike.47 Jag blev medveten om den genom referenser i både 

                                                             
46 Bosse Sandström, ”’Män ertappas hellre med stånd än i tårar’”, Aftonbladet, 1991 10 26. 
47 Anders Björnsson, ”En veritabel kulturskandal!”, Finanstidningen, 1992 11 18. 
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en dagstidningsartikel och i ett radioprogram. Artikeln skulle ha missats utan 

dessa samtida mediereferenser eftersom Finanstidningens material från 1980- 

och 1990-talet inte finns med i någon av databaserna.48 

 Medier som överhuvudtaget inte undersöks är radioprogram och tv-program 

i kommersiella kanaler eftersom Svensk mediedatabas bara inkluderar public 

serviceproduktioner från Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsra-

dion. Jag har bedömt sannolikheten att det skulle finnas några relevanta program 

i kommersiell television och radio som liten eftersom varken det övriga medie-

materialet eller tidigare forskning har refererat till något sådant material däri-

från.49 

 Det finns även begränsningar vad gäller public service-medierna på Svensk 

mediedatabas. Till exempel kan beskrivningen av ett programs innehåll rörande 

medverkande gäster vara ytterst sparsmakad vilket gör att jag vid flertalet till-

fällen har fått lyssna och se igenom en mängd program för att hitta rätt eller 

kunna utesluta dem. Vidare kan direktsända program helt saknas.50 

 Ovanstående resonemang visar således på några av de begränsningar jag har 

erfarit givet arkivens innehåll och sökbarhet. Mediernas uppbyggnad och struk-

tur formar arkivens material, forskares tillgång till det förflutna, vad forskningen 

kan säga och därmed i slutänden kunskapsproduktionen.51 Digitala arkiv saknar 

förvisso manuskriptens och de äldre textartefakternas materiella defekter och 

sönderfall, men är likväl förbundna med andra slags ofullkomligheter. Historiker 

har också påtalat att inte minst användningen av kommersiella digitala artikelar-

kiv, som exempelvis Mediearkivet, är förknippat med vissa källkritiska problem. 

Historikern Rasmus Fleischer har hävdat att ”dels är det svårt att förhålla sig till 

arkivets urval, dels är bruket av söktermer i sig ett urval som riskerar att missa 

alternativa formuleringar”.52 De digitala arkiven medför således inte en neutral 

ackumulation av ett fullständigt källmaterial att ta i bruk som empiriskt underlag. 

                                                             
48 Englund, ”Sök förläggaren!”, Expressen, 1992 11 26; ”Kulturnytt”, P1, 1992 11 18. 
49 Ulla B. Abrahamsson hävdar exempelvis att det inom området vetenskap och forskning inte har 
funnits någon direkt konkurrens från reklamkanalernas sida, 1999, s. 135. Frågan om populärveten-
skapliga program i de kommersiella kanalerna torde emellertid kunna undersökas och problematise-
ras ytterligare. 
50 Ett klargörande rörande Sveriges Television är på sin plats: före 1987 hette det TV1 och TV2, al-
ternativt Kanal 1 och Kanal 2. År 1987–1995 hette det Kanal 1 och TV2, och från 1996 har det hetat 
SVT1 och SVT2. Anna Maria Jönsson och Jesper Strömbäck, TV-journalistik i konkurrensens tid. 
Nyhets- och samhällsprogram i svensk TV 1990–2004, Stockholm: Ekerlid 2007, s. 22. 
51 Se t ex medieteoretikern Wolfgang Ernsts Sorlet från arkiven. Ordning ur oordning, översättning 
Tommy Andersson, Göteborg: Glänta Produktion, 2008. 
52 Rasmus Fleischer, Musikens politiska ekonomi. Lagstiftningen, ljudmedierna och försvaret av 
den levande musiken, 1925–2000, Stockholm: Ink bokförlag, s. 479. 
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Vad det däremot handlar om, i föreliggande undersökning, är en mängd 

aktstycken från olika arkiv som fogas samman av mig till en sammanhängande 

studie om populärhistoria på de villkor som presenteras här. 

 

Metod 

När arbetet med materialet inleddes hade jag en ganska vag uppfattning om hur 

det skulle bearbetas. Den praktiska arbetsmetod som utvecklades under arbetets 

gång var alltså inte given eller rationaliserad från början, utan tillkom successivt 

i samspelet mellan materialet och en allt mer preciserad förståelse av populär-

historia genom det parallella läsandet av tidigare forskning. Speciellt när arbetet 

med ett nytt medium påbörjades fick jag ofta arbeta igenom samma material två-

tre gånger innan de intressanta tendenserna började framträda. 

 Materialet har bearbetats kronologiskt, med start i slutet av 1980-talet. I regel 

gick jag igenom material rörande respektive upphovsman från ett eller två år åt 

gången, varefter jag skiftade till den andre, och så vidare. Jag började med att 

undersöka material rörande Englund. Att det materialet valdes först berodde på 

att jag kände mig mer säker på och trygg med hur han arbetar med historia. Jag 

kunde, och kan i viss mån fortfarande, enklare relatera till Englunds historie-

skildringar än Lindqvists eftersom den förstnämnde är bunden till vetenskapliga 

krav och normer som jag själv är skolad inom och huvudsakligen tänker med. 

 Alla tendenser som kan tänkas vara relevanta för frågeställningarna notera-

des. I det tryckta materialet är analysens fokus emellertid på texten och inte på 

bildmaterialet. Bildvalen har beaktats i förhållande till verkets helhet, men det 

har inte undersökts i detalj såsom författarnas historieskrivning har gjort. Fram-

för allt flera av Lindqvists böcker är rikt illustrerade, men givet det redan omfat-

tande materialet och fokus på berättandet som sådant, har bildstudier fått väljas 

bort, även om sådana ytterligare skulle ha berikat och nyanserat undersökningen. 

Jag har gjort en övergripande beskrivning och karaktärisering av bild- och ljud-

materialet i den historiska tv-dokumentärserien ”Hermans historia”. I en audio-

visuell historia bidrar bildvisualiseringen och tillagda ljudinslag, precis som det 

verbala berättandet, till den sammantagna historieskildringen. Även om jag för-

söker att identifiera programseriens audiovisuella grundkoncept är fokus huvud-

sakligen på Lindqvists berättande. 

 Det var först efter genomgången av det första materialet relaterat till Englund 

under det sena 1980-talet, som det inledningsvis trevande förfarandet började bli 
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en genomtänkt och enhetlig arbetsmetod. I forskningsprocessen har analysen så-

ledes tagit form av ett växelspel mellan teori och empiri för att identifiera de för 

undersökningen centrala temana och tendenserna. 

 I fråga om Englunds och Lindqvists uttalanden om sina avsikter med och idéer 

om sina historieskildringar tillmäts de ingen överordnad eller exklusiv förståelse 

av verken. Redan i början av översynen av källmaterialet stod det klart att det 

fanns ett välförsett mediematerial vari Englund och Lindqvist diskuterar och 

kommenterar sina historieskildringar och sina roller som historiker. Det har av 

den anledningen inte varit nödvändigt med kompletterande intervjuer, vilket för-

modligen skulle ha krävts i fall det hade rört sig om historieskapare som inte fi-

gurerat lika flitigt i medierna. Det har inte heller varit aktuellt med en mer bio-

grafiskt orienterad metod där författarna som sådana konsekvent står i centrum 

för undersökningen.53 

 Det biografiska perspektivets metodologiska motsats är, i det här samman-

hanget, diskursanalysen. I en sådan analys skulle det förmodligen inte ha varit 

aktuellt att överhuvudtaget utgå från två aktörer, eftersom diskurser handlar om 

strukturer i språkliga praktiker. Englund och Lindqvist bedöms inte vara av un-

derordnad betydelse på marknaden för populärhistoria. Tvärtom antar jag att de 

där ha haft ett betydande handlingsutrymme. Det är emellertid inte detsamma 

som att deras ambitioner med sin respektive populärhistoria bör tillskrivas en 

överordnad roll i läsningen av historieskildringarna. Ifall föreliggande material 

däremot skulle ha betraktats som en ”historieproducerande diskurs”, skulle 

Englund och Lindqvist ha reducerats till enbart reflektioner av externa krafter. 54 

Med det skulle både de som personer, deras förståelse och perspektiv, och de som 

aktörer ha osynliggjorts. 

 Vad jag försöker att identifiera och formulera angående historieskildringarna 

är de frekvent använda berättargrepp och innehållsliga teman, de noder och 

knutpunkter, som kan sägas vara centrala för respektive populärhistoriker. Att de 

                                                             
53 Ett exempel på det gällande svensk populärhistoria är Torbackes kombinerade biografi- och histo-
riografi, 1993. 
54 Se Carsten Tage Nielsen som använder ”historieproducerende diskurs” istället för ”historieformid-
ling”; Historie til aftenkaffen. En historiekulturel analyse af tv-nyhedsformidlingen som historie-
producerande diskurs, Roskilde: Roskilde Universitetscenter 1996, s. 10. Inspirerad av Nielsen fram-
håller och använder Erik Axelsson också historieproducerande diskurs: ”Historia i bruk och med-
vetande – en kritisk diskussion av två historiografiska begrepp”, i En helt annan historia. Tolv histo-
riografiska uppsatser, Samuel Edquist (red.), Uppsala: Uppsala universitet 2004, s. 26; se även Erik 
Axelsson, Historien i politiken. Historieanvändning i norsk och svensk EU-debatt 1990–1994, Upp-
sala: Uppsala universitet 2006, s. 36. 
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är centrala innebär att berättargreppen och temana är elementära för samman-

sättningen av respektive populärhistorikers historieskildringar. Hänsyn tas till 

såväl berättelsen, historikerns påstådda avsikter, som perceptionen av narrativet 

i medierna. Det ska understrykas att jag har en konstruktiv snarare än normativ 

förståelse av den historia som diskuteras i källmaterialet. Det är därför inte aktu-

ellt för undersökningen med källkritiskt felsökeri, utifrån något slags facit. Histo-

rieskildringarnas anspråk och påståenden kommer därför inte att ställas mot nå-

got objektivt korrektiv.55 Däremot kommer jag emellanåt att förbigående relatera 

delar av historieskildringarnas sakfrågor till den då samtida historieforskningen 

och begreppsanvändningen. 

 Termen historieskildringar används i föreliggande undersökning som generell 

karaktärisering av det huvudsakliga källmaterialet snarare än exempelvis histo-

rieskrivning. Anledningen till det är densamma som varför hela avhandlingspro-

jektet definieras som historiedidaktiskt snarare än historiografiskt; det handlar 

inte om akademiska historikers inomvetenskapligt skrivna texter, utan om popu-

lärhistoria i varierande medieformer och genrer. Inom den historiedidaktiska 

traditionen finns de mest omfattande erfarenheterna av att arbeta med publik 

historia gjord med andra syften än strikt vetenskapliga, för en annan publik, och 

med andra medier än artiklar och monografier ämnade för professionella akade-

miker. Eftersom även populärhistoriker på olika sätt förhåller sig till historieve-

tenskapen finns det inom historiografin likväl kunskap att återkomma till om di-

sciplinen och historikerna.56 

 Inkluderandet av recensioner, krönikor och andra forum i medierna där 

Englunds och Lindqvists historieskildringar har kommenterats, fyller en dubbel 

perceptiv funktion: de är intressanta både för att de ger en varierad bild av hur 

verken faktiskt har förståtts, och för att de i sin tur förmodligen också har inverkat 

på hur många har läst och förstått verken. Hur recensenter med flera förstår 

historieskildringarna kommer att jämföras med vad Englund och Lindqvist har 

sagt sig ha för ambitioner med verken. Med det vill jag komma åt dynamiken i 

den historiekulturella processen; hur växelverkan mellan mediereceptionen och 

den uttalade författaravsikten, paratexten har kunnat bidra till meningsskapan-

det och hur meningsförskjutningar eventuellt sker mellan de olika leden i för-

medlingskedjan. 

                                                             
55 Jmf Henrik Åström Elmersjö, Norden, nationen och historien. Perspektiv på föreningarna Nor-
dens historieboksrevision 1919–1972, Lund: Nordic Academic Press 2013, s. 42. 
56 Ett översiktsverk som jag kommer att återkomma till är Ragnar Björks och Alf W. Johanssons 
(red.), Svenska historiker. Från medeltid till våra dagar, Stockholm: Norstedts 2009. 
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 Det har inte varit aktuellt att göra någon form av kompletterande regelrätt 

receptionsstudie eftersom sådana undersökningar, där de studerade situation-

erna arrangeras efter forskningssyftet, har begränsningen att de svårligen låter 

sig göras retrospektivt för att komplettera ett arkivmaterial som mitt.57 Sådana 

studier menar jag lämpar sig bäst för samtida fenomen vilka respondenterna ny-

ligen har erfarit. Begränsningen som användandet av de nämnda recensionerna 

har är att recensenterna, oavsett om de är kulturjournalister eller historiker, dels 

är professionella läsare, dels att recensionerna inte säger något om en längre 

tankeprocess förändring. Undersökningar med frågor om långsiktiga tankepro-

cesser och vilka mediekritiska kompetenser som eventuellt används då männi-

skor tar del av populärhistoria, eller i vilken omfattning publiken helt ger sig hän 

till det underhållande elementet, brukar därför också efterlysas i forskning om 

populärhistoria.58 

 För att få en sammantagen bild av hur Englund och Lindqvist har framställts 

i medierna som populärhistoriker är det främst intervjuer och deras deltagande i 

olika tv-program och radioprogram som har varit intressanta, men också kröni-

kor, recensioner och annat material från dagspressen har använts. Framställ-

ningen är intressant då den vittnar om vilken tillit och tilltro som tillskrevs 

Englund och Lindqvist som populärhistoriker. Framställningen av dem antas 

även ha inverkat på tilltron till deras historieskildringar, både bland deras publik 

och bland en större allmänhet. 

 Problematiseringen av framställningen av Englund och Lindqvist som publika 

historiker i medierna anknyter till det senaste decenniets framväxande forsk-

ningsområde om medierad celebritetskultur, framför allt den om författaren som 

celebritet. Det är huvudsakligen inom litteraturvetenskapen som den här forsk-

ningen bedrivs med fokus på både samtida och förflutna skönlitterära förfat-

tare.59 Den svenska litteraturforskningen har emellertid inte studerat populär-

historiker och deras gestaltning i medierna. Inom den historiedidaktiska forsk-

ningen om historiekultur är det primärt olika aspekter av de populärhistoriska 

                                                             
57 Jmf Danielsson Malmros, 2012, som för relaterade resonemang gällande den historiekulturella 
förmedlingskedjan och regelrätta receptionsstudier, s. 12–16. 
58 Se t ex Jutta Schumann, Susanne Popp, Miriam Hanig, ”EHISTO – European History Crossroads 
as pathways to intercultural and media education” – Report about the EU-project”, 2015, s. 39; Popp, 
“Popular history magazines between transmission of knowledge and entertainment – some theoreti-
cal remarks”, 2015, s. 67. 
59 Se t ex Forslid och Ohlsson, 2011; Lenemark, 2009; Nyblom, 2008. De Groot har däremot studerat 
specifikt populärhistoriker i medierna, fast i Storbritanniens historiekultur, 2009. 
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narrativen som studeras, men jag hävdar att även populärhistoriker som perso-

ner kan vara relevanta. För när populärhistoriker når sådana publika framgångar 

som Englund och Lindqvist har de fått företräden i formulerandet av historia, 

vilket gör att det kan vara väsentligt att titta närmare på deras gestaltning och 

roller i medierna. Inom den skandinaviska historiedidaktiken och historiografin 

har det, mig veterligen, inte gjorts någon sådan explicit studie av (populär)histo-

riker som mediala celebriteter. Mer indirekt och förbigående har sådana förhål-

landen beaktats, till exempel av Jarl Torbacke i Carl Grimberg – ett underbart 

öde?, men inte på det medvetna och elaborerade vis som celebritetsforskningen 

numera möjliggör.60 Min förhoppning är därför att kunna bidra till att inkludera 

aspekter från det forskningsområdet i svensk historieforskning. 

 I min framställning i de två empiriska kapitlen redovisar jag resonemang från 

källmaterialet genom att citera generöst. Avsikten är att skapa förutsättningar för 

transparens, intersubjektiv bedömning och tillförlitlighet i analysen. Citerandet 

gör därutöver att läsaren kan se alternativa tolkningar i materialet. På så sätt vill 

jag vara konsekvent med mina metodologiska antaganden om historiekultur ge-

nom att enkelt möjliggöra för en fortsatt diskussion kring olika sätt att läsa och 

förstå materialet i allmänhet och historieskildringarna i synnerhet.61 

 Även om jag inte värderar och tar ställning i materialets specifika frågor av 

mer traditionell källkritisk karaktär, är en avhandling inte en oavhängig eller 

opartisk instans, utan också en verksam del av historiekulturen. Det är därför 

viktigt att som forskare förhålla sig självreflexivt till det egna deltagandet och be-

tydelsen.62 En vetenskaplig monografi, som föreliggande avhandling, har i och för 

sig en minimal läsekrets, men genren är desto mer auktoritativ. Som redan po-

ängterats har tidigare forskning framhävt Englunds och Lindqvists status som två 

av de mest tongivande personerna i svensk populärhistoria sedan 1980-talet. Fö-

religgande studie lär bidra till att ge ytterligare historievetenskaplig legitimitet 

och därmed kanonisera den här ståndpunkten om Englunds och Lindqvists sta-

tus. Samtidigt är målet att uppmärksamma dem just för att kunna problematisera 

och diskutera privilegiet att definiera historia för en större publik och hur det fe-

nomenet är sammansatt. Därigenom bidrar undersökningen förhoppningsvis 

även med en kritisk transparens i frågan om förhållandena som betingar histori-

ekultur och historiemedvetande i samhället. 

 

                                                             
60 Torbacke, 1993. 
61 Jmf Danielsson Malmros, 2012, s. 68. 
62 Jmf Carsten Tage Nielsen, 1996, s. 42, 52. 
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Begrepp och teori 

Härnäst följer en genomgång av studiens begreppsliga och teoretiska premisser. 

De centrala begrepp som var för sig, och i relation till varandra, kommer att dis-

kuteras är i tur och ordning: populärhistoria, historiemedvetande, historiekultur, 

historiebruk samt retorikens begrepp för förtroendeskapande. 

Populärhistoria 

Begreppet populärhistoria är en förkortning av populärkulturell historia. Till att 

börja med inkluderar jag inte alls historieskildringar som har en huvudsakligen 

fiktiv karaktär i definitionen av populärhistoria, eftersom jag vill reservera gen-

ren för historia som behandlar den förflutna verkligheten. Därutöver går det för 

att reda ut begreppet att använda litteraturvetarens Søren Schous definition som 

innefattar tre villkor; ett institutionellt, ett innehållsligt och ett publikt.63 Det in-

stitutionella villkoret avser att populärhistoria är en form av historieförmedling 

som verkar i forum och medier utanför akademin och utbildningssystemet, varför 

den kan nå fler människor än enbart de verksamma inom disciplinen eller dem 

på de schemalagda föreläsningarna eller lektionerna. Det kan exempelvis handla 

om kommersiell historia som produceras och distribueras på marknadens beting-

elser. Det innehållsliga villkoret innebär att populär är synonym med ”lättillgäng-

lig”, i tematiskt eller språkligt hänseende. Populärhistoria ska inte kräva några 

omfattande eller specialiserade historiska förkunskaper för att kunna förstås. Att 

populärhistoriska verk sedan kan ha varierande svårighetsgrad och komplexitet i 

språket och stilen, är en annan sak. Det publika villkoret avser att populärhistoria 

når, eller syftar till att nå, en stor publik.64 

 Stora delar av Englunds historieskrivning kan även karaktäriseras som popu-

lärvetenskaplig, vilket innebär att den har en akademiskt accepterad metodik och 

källhantering.65 Det rör sig icke desto mindre fortfarande om populärhistoria i 

bred bemärkelse. Lindqvist är, utifrån den här uppdelningen, en mer konvent-

ionell populärhistoriker, vars historia saknar flera av de historievetenskapliga 

hänsynstaganden och övervägningar som finns hos Englund. 

                                                             
63 Søren Schou, ”To alternative historiefortællere – Thorkild Hansen og Ebbe Kløvedal Reich”, Ber-
nard Eric Jensen, Carsten Tage Nielsen, Anne Birgitte Richard og Søren Schou, Danmarkshistorier 
– en erindringspolitisk slagmark. Bind II, Roskilde Universitetsforlag 1997, s. 322–324. 
64 En mer omfattande men för den skull inte mer klargörande diskussion om begreppet ”popular 
history” förs av Popp, 2015, s. 50–53. 
65 Daniel Nyström och Svante Norrhem betonar den populärvetenskapliga inriktningen av populär-
historia i ”Arkiv och perspektiv. Finns det en motsättning mellan populärhistoria och genushistoria?”, 
Scandia nr 2, 2011, s. 146. 
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 Att Lindqvists historia under perioden lever upp till samtliga tre kriterier för 

genren – den institutionella, den innehållsliga och den publika – behövs det för-

modligen inte problematiseras. Däremot är delar av Englunds produktion under 

perioden av mer akademisk karaktär. Han har verkat en del inomvetenskapligt 

som disputerad historiker. Jag har valt att i varierande grad inkludera även det 

fåtal mer akademiska texter Englund skrev under den aktuella perioden, för att 

bättre förstå hans historieskildringar i sin helhet.66 Framför allt hans avhandling 

Det hotade huset. Adliga föreställningar om samhället under stormaktstiden, 

har lästs noggrant.67 Det medför emellertid inte att jag vill säga att den är popu-

lärhistorisk vad gäller begripligheten för en större publik, då det är fråga om ett 

metodologiskt regelstyrt, teoriorienterat och analytiskt vetenskapligt verk. 

 

Historiemedvetande, historiekultur och historiebruk 

För att förstå och kunna förklara människors medvetande om sig själva som 

historieskapta och historieskapande varelser har, förutom begreppet historiekul-

tur, också begreppet historiemedvetande utformats och använts inom främst den 

tyska och nordiska historiedidaktiska forskningen sedan slutet av 1970-talet.68 

Sedan kalla krigets slut har teoriutvecklingen av och forskningen om just histori-

emedvetande, historiekultur, och även historiebruk kommit att inta ett allt större 

utrymme inom den historiedidaktiska forskningen. Under 1980-talet handlade 

den nordiska historiedidaktiska forskningen primärt om studier av historia i olika 

undervisningsinstitutioner, och de nämnda begreppen utgår från historia som en 

livs- och samhällspraxis snarare än ett undervisningsämne. Den här utvecklingen 

syns exempelvis tydligt i rapporterna från Historiedidaktik i Norden-konferen-

sernas huvudteman från slutet av 1980-talet till 2000-talet.69 

                                                             
66 Utöver avhandlingen är det enbart ett fåtal artiklar som möjligen kan sägas vara akademiskt sna-
rare än populärt hållna. Se t ex Englund: ”Slaget vid Poltava”, Närkingar i krig och fred. Soldater och 
militär organisation i Örebro län, Lars Otto Berg, Sören Klingnéus och Hans Norman (red.), Örebro: 
1989; ”Om klienter och deras patroner”, Stellan Dahlgren, Anders Florén och Åsa Karlsson (red.), 
Makt och vardag, Stockholm: Atlantis 1993, s. 86–97. 
67 Flera recensenter framhöll för övrigt att Det hotade huset var en ovanligt välskriven avhandling. 
En recensent menar t ex att ”[h]ans skrift är sannerligen ingen ingrediens i det recept som Frans G 
Bengtsson en gång rekommenderade som osvikligt sömnmedel: en pilsner och en doktorsavhand-
ling”; Folke H Törnblom, ”Den förvandlade adeln”, Upsala Nya Tidning, 1989 05 27. 
68 Definitioner av begreppet brukar härledas till Karl-Ernst Jeismann, ”Geschichtsbewusstsein”, 
Klaus Bergmann unt Werner Boldt (red.), Handbuch der Geschichtsdidaktik, Band 1, Düsseldorf 
1979, s. 42–45. En klargörande text om begreppet är Bernard Eric Jensens, ”Historiemedvetande – 
begreppsanalys, samhällsteori, didaktik”, översättning Ulf Zander, i Christer Karlegärd och Klas-Gö-
ran Karlsson (red.), Historiedidaktik, Lund: Studentlitteratur 1997, s. 49–82. 
69 Se speciellt utvecklingen från den tredje konferensen 1987 till den sjunde konferensen 2000. 
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 Det gängse användandet av historiemedvetande avser hur människor orien-

terar sig i samtiden baserat på en medvetenhet om att de är både historieskapta 

och historieskapande. Människans relaterande av sig själv till ett processuellt för-

hållande mellan dåtid, nutid och framtid är centralt. Grunden i hela människans 

sätt att orientera sig i tillvaron anses, i vid bemärkelse, vara narrativt. Människan 

ses som en berättande varelse med ett förmodat behov av berättelser. Kritiken 

mot detta betraktelsesätt har främst baserats på en poststrukturell teoribildning 

och går ut på att det är en essentiell, tillslutande och dogmatisk hållning: alla 

människor uppfattar kanske inte, tror inte, eller behöver kanske inte en framtids-

dimension i sina liv, varför det inte kan antas att alla erfarenheter får formen av 

ett kronologiskt flöde av dåtid, nutid och framtid.70 Mycket av kritiken förbiser 

begreppets konstruktivistiska och hypotetiska karaktär. Begreppet ska förstås 

heuristiskt; det väsentliga är dess förmåga att ge mening åt hur människors re-

lation till historia kan förstås och förklaras.71 Historiemedvetandebegreppet har 

emellertid också kritiserats och problematiserats från historiedidaktiskt håll; dels 

för alla motstridiga förklaringar av begreppet, dels för att det är svårt att under-

söka något så pass konceptuellt, abstrakt och svåridentifierbart, då det rör män-

niskors medvetande.72 

 Begreppet historiemedvetande kommer inte att användas i undersökningen 

mer än undantagsvis eftersom det undersökta inte är specifika människors med-

vetande om sig själva som historiska och historieskapande varelser. Begreppet är 

inkluderat för att kunna förklara historiekulturbegreppets konceptuella sam-

manhang, för utan någon form av begreppsliggörande av människor som med-

vetna om sig själva som historiska och historieskapande varelser blir det svårt 

eller omöjligt att förklara varför det överhuvudtaget existerar kulturella uttryck 

av historia. Vi lever i ett samhälle som reproducerar ett förhållningssätt till och 

genererar ett tänkande om utvalda delar av det förflutna som åtminstone delvis 

kan förstås med historiemedvetandebegreppet. 

 Klas-Göran Karlsson menar att historiemedvetandet kan aktiveras med be-

grepp, berättelser och bilder vilka ofta bär på olika historiska tidsdimensioner. 

                                                             
70 Ulrika Holgersson och Cecilia Persson, ”Historieförmedling mellan solidaritet och autonomi. Kri-
tiska synpunkter på några historiedidaktiska frågor”, Historisk tidskrift nr 2, 2002, s. 323–332; ”Rät-
ten att skriva människa”, Historisk tidskrift nr 4, 2002, s. 637–642; Sara Edenheim, Anakronismen: 
Mot den historiska manin, Göteborg: Glänta 2011, s. 32–38. 
71 Jfr K G Hammarlund, ”Den historiska intrigen: kan historien uppfattas som narration?”, Historisk 
tidskrift nr 3, 2000, s. 372–373. 
72 Se t ex Robert Thorp som problematiserar begreppet i sig i ”Vad är ett historiemedvetande egent-
ligen och varför är det viktigt?”, Aktuellt om historia nr 2, 2013, s. 97–118; Ahonen, Karlsson, Kvande, 
Ludvigsson, Nielsen och Nordgren diskuterar begreppets användbarhet, 2016, s. 14–35. 
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Jämförelser, metaforer, symboler, allusioner och allegorier är, enligt Karlsson, 

alla stilmedel som kan bidra till att överföra ett historiskt innehåll till ett nutida 

sammanhang.73 Vidare framhåller han hur historiemedvetandet kommer till ut-

tryck och kan undersökas i historiekulturen, som alltså är ”den kulturella arena 

där ett samhälle kommunicerar och värderar vilken historia som ska ägnas upp-

märksamhet: läras ut och läras in, forskas om, ställas ut, arkiveras, celebreras och 

debatteras”.74 Karlsson tillägger att ”också den historia som ett samhälle av olika 

anledningar inte uppmärksammar och vårdar sig om” tillhör historiekulturen.75 

 Med historiekultur åsyftas ett begrepp inom framför allt den tyska och nord-

iska historiedidaktiska forskningen om historia som ett kulturellt fenomen i kon-

stant växelspel mellan människors historiemedvetande och historiens kulturella 

manifestationer. Begreppet har utvecklats och blivit allt mer diskuterat sedan 

1990-talet, till synes som ett gensvar på just de geopolitiska och sociala föränd-

ringar som då skedde i Europa.76 Forskare som undersöker historiekultur stude-

rar olika kulturella uttryck för historia; skapandet av, mötena med, användningen 

av och tänkandet med och om historia i samhället i stort. Förledet i begreppet 

historiekultur avser anspråket på det förflutna. Efterledet åsyftar den praxis där 

socialt orienterade verk, föremål, handlingar och händelser som gör anspråk på 

det förflutna praktiseras. 

 Framför allt historieteoretikern Jörn Rüsen har bidragit till att utveckla be-

greppet. Han hävdar att människans relation till och erfarenhet av det förflutna 

handlar om behovet av orientering i tid och rum, en orientering som han menar 

är historiekulturens primära funktion.77 Det närvarande görs, enligt Rüsen, me-

ningsfullt genom berättelser om hur ”vi” som grupp eller samhälle har hamnat i 

den nuvarande situationen och om vad framtiden kan innebära för den identifie-

rade gemenskapen. Rüsens perspektiv medför att behovet av att finna nya sätt att 

tolka den samtida historiska situationen aktualiseras när de etablerade berättel-

serna inte längre ger någon tillfredsställande vägledning, eftersom samhället har 

förändrats så till den grad att erfarenheterna och förståelsen av samhället, dess 

                                                             
73 Klas-Göran Karlsson, ”Historia, historiedidaktik och historiekultur – teori och perspektiv”, Histo-
rien är närvarande. Historiedidaktik som teori och tillämning”, Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander 
(red.), Lund: Studentlitteratur 2014, s. 64. 
74 Ibid., s. 65. 
75 Ibid. 
76 Se t ex konferensrapporterna Historiedidaktik i Norden från 1996 till 2012. 
77 Jörn Rüsen, History. Narration, Interpretation, Orientation, New York & Oxford: Berghahn 
Books 2005, s. 9–41. 
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förflutna och den eftersträvansvärda framtiden, inte längre kan infogas i det eta-

blerade tolkningsmönstret. Behovet av historisk orientering ger alltså upphov till 

frågor om historia som besvaras med olika former av historiskt berättande. Med 

historiskt berättande avses inte bara mer eller mindre sammanhängande redogö-

relser för hur det var förr, utan det kan lika gärna handla om minnesfragment, 

släktanekdoter, lösryckta fakta och diffusa visioner av framtiden. Martin Wiklund 

har i linje med det poängterat det aktiva momentet i historiskt meningsskapande 

och att ”Rüsen inte bara talar om berättelser utan om historiskt berättande som 

en aktivitet”.78 Det historiska meningsskapandet kan, mer konkret, handla om 

hur människor förstår sin egen situation i historien som del i en utveckling präg-

lad av exempelvis framsteg, försoning, kris, förfall, återkomst eller befrielse.79 

Det är fundamentala frågor om var man befinner sig, vart man kommer ifrån och 

vart man är på väg som aktualiseras. Den historiska orienteringen sker alltså både 

i relation till erfarenheter av det förflutna och avsikter och förväntningar inför 

framtiden. Därigenom formas och återskapas historiemedvetande och dess kul-

turella manifestationer i historiekulturen i en konstant växelverkan. 

 Rüsen hävdar att historiska frågor, och därmed historiemedvetandets me-

ningsskapande, kan aktiveras genom antingen en erfarenhet av det förflutnas 

spår, monument, reliker och föremål, eller en erfarenhet av brott i livsmönstrets 

kontinuitet. Typiskt för det första fallet är fenomenet historisk fascination: 

Ett föremål för sinnlig varseblivning kan vara fascinerande 

redan genom att bära på det förflutnas spår eller kännetecken 

så att det genom sin uppenbarelse får en annan tid att fram-

träda. Med detta kännetecken framstår föremålet inte som 

betydelselöst (även om det kanske har blivit praktiskt obruk-

bart), utan tvärtom som rikt på betydelser så att det lönar sig 

att ställa frågor om det.80 

Skillnaden mellan då och nu är då så gäckande och intressant – drivet av nyfi-

kenhet, oro, rädsla eller längtan – att den som erfar skillnaden vill få grepp om 

den. I det andra fallet aktiveras historiska frågor genom erfarenheten av konting-

ens i nutiden: 

                                                             
78 Wiklund, 2006, s. 57. 
79 Ibid., s. 57–62. 
80 Jörn Rüsen, Berättande och förnuft. Historieteoretiska texter, Göteborg: Daidalos 2004, s. 121. 
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Här handlar det om ett utbrett och förmodligen universellt 

fenomen, nämligen historiemedvetandets konstituering ge-

nom erfarenheten av ett brott i tiden, av en tidslig divergens, 

av en diskontinuitet, av ett brott i livsmönstrets kontinuitet, 

som manar till historisk erinran och narrativt meningsskap-

ande. En sådan brytning är ett fenomen i nutiden. Det för-

flutna kommer först innanför betraktelsehorisonten när det 

gäller att ”läka” den. Det handlar om en narrativ hantering av 

kontingens. Kontingens är ett universellt slag av mänsklig 

tidserfarenhet och en ständig impuls för det mänskliga med-

vetandet att utarbeta tolkningar.81 

Han poängterar att sådana erfarenheter av kontingens, som väcker historiska frå-

gor, är prenarrativa men att de hanteras genom narrativa tolkningar. 

 I fråga om Rüsens begrepp om hur erfarenheter av kontingens kan utmana en 

etablerad identitet och en historisk orientering och aktualisera nyss nämnda frå-

gor, tar Wiklund den för föreliggande undersökning aktuella perioden som exem-

pel: 

Till exempel uppstod det i Sverige efter 1990 ett slags identi-

tetskris när grundläggande aspekter av det moderna svenska 

samhällets identitet ifrågasattes i samband med kalla krigets 

slut, EU-medlemskapet samt diskussionerna om neutrali-

tetspolitiken och tvångssteriliseringarna. Den identitetskris 

som drabbade Sverige kan i det perspektivet förstås som att 

en viss tveksamhet uppstod om det goda i modernismen, 

upplysningstraditionen, socialdemokratin och välfärdsstaten 

och om hur man skulle förhålla sig till centrala ideologiska 

positioner eller orienteringspunkter som liberalism och soci-

alism.82 

Det var en situation som förändrade människors historiemedvetande och gjorde 

tydliga avtryck i historiekulturen. Ett lands historiekultur vid en viss tid är visser-

ligen inte ett enhetligt subjekt, men den kan karaktäriseras och domineras av 

                                                             
81 Ibid., s. 122. 
82 Wiklund, 2006, s. 70–71. 
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vissa generella frågor och ämnen. Wiklund nämner företeelser som ”naziguld”, 

tvångssteriliseringar, dolt försvarssamarbete med USA, och säkerhetspolisens 

åsiktsregistrering på arbetsplatser i samarbete med socialdemokraterna och LO, 

som inte passade in i den historiska berättelsen om och självbilden av ”det hum-

ana, toleranta och fördomsfria, demokratiska och neutrala Sverige”.83 Som Rüsen 

poängterar kan historisk orientering och identitetsbildning således förstås som 

två aspekter av samma fenomen.84 

 Rüsens hypotes om behovet av historia har klara likheter med historiedidak-

tikern Rolf Schörkens förklaring av motiven till varför en läsare avsiktligt tar del 

av historiskt innehåll då han menar att det ger orientering, ökar de egna livsmöj-

ligheterna och gynnar självreflektion. Både Schörkens och Rüsens förklaringar 

överlappar och överensstämmer dessutom med den ”uses-and-gratification”-mo-

dell som ofta används inom mediepsykologisk forskning.85 Enligt den modellen 

engagerar sig medieanvändarna bara i medierepresentationer om de tillfredsstäl-

ler deras behov, varav de tre viktigaste gäller information, underhållning och 

social användbarhet. En annan modell baseras på en studie om historia på tv där 

fem motiv och behovstillfredsställelser bakom tittares intresse för historiepro-

gram har noterats: bekräftelse av identiteten, sökandet efter orientering, formu-

lerandet av en tydlig tidslinje som kopplar samman nutiden med det förflutna, 

önskan att bli underhållen samt förståelsen av känslor.86 Rüsens förklaringsmo-

dell av människors grundläggande behov av och intresse för historia är an-

norlunda uttryckt inte ett utslag av originellt fritänkande, utan ligger i linje med 

både annan teori och empiri i ämnet. 

 Rüsen utgår från en kategorisering av historia som bestående av tre menings-

skapande dimensioner; en politisk, en kognitiv och en estetisk dimension.87 Ef-

tersom indelningen är en analytisk renodling kan dimensionerna inte åtskiljas 

skarpt, då de i verkligheten är sammanflätade i både den aktuella historieskild-

ringen och i hur människor uppfattar och tänker om och med den. Ett renodlat 

etiketterande och kategoriserande är därför inte aktuellt eftersom behov, intres-

sen och funktioner från varje dimension blandar sig med den fråga som är aktuell 

                                                             
83 Ibid., s. 50. 
84 Rüsen, 2004, s. 61–63; se även Wiklund, 2006, s. 72. 
85 Se Manuela Glaser, som emellertid inte gör kopplingen till Rüsen; ”Popular knowledge communi-
cation in history magazines from a receptional psychology point of view”, Hannig, Popp and Schu-
mann (red.), 2015, s. 169. 
86 Studien refereras av Susanne Kinnebrock, ”Why Napoleon is exciting time after time: media logics 
and history”, Hannig, Popp and Schumann (red.), 2015, s. 163. 
87 Rüsen, 2004, s. 160–172. 
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för tillfället.88 Det handlar om ett kontextberoende som innebär konstanta me-

ningsförskjutningar. Det intressanta är därför att studera hur och varför de väx-

elverkar och hur meningsskapande cirkulerar och förskjuts i det sammantagna 

materialet beträffande författarens avsikter, narrativets sammansättning och 

kommentarerna av det i olika medier.89 Eftersom Rüsens definition av historie-

kulturens dimensioner håller sig på en allmän-strukturell nivå, försöker jag här-

näst att konkretisera dem med resonemang anpassade till att det handlar om po-

pulärhistoriska skildringar. 

 Den politiska dimensionen rör det normativa. De normativa tendenserna i 

historieskildringarna handlar om intresset och innehållet; syftet, de ideologiska 

effekterna och funktionen. När är det exempelvis fråga om mer eller mindre 

omedvetna kulturella antaganden och föreställningar, ”sunt förnuft”, doxa, det 

vill säga allmän konsensus, och när är det fråga om medvetna ståndpunkter och 

doktriner?90 Den kognitiva dimensionen rör det kunskapsmässiga, sanningsan-

språken, och kan undersökas med frågor om hur historikern har gått tillväga, 

sammansättningen av kunskapen, hur kunskapens premisser och gränser even-

tuellt diskuteras, samt frågor om vilka källor och vilken litteratur som har an-

vänts.91 Den estetiska dimensionen rör formen, stilmedlen. Den kan utredas med 

frågor om hur historieskildringen förhåller sig till mediets och genrens drama-

turgiska traditioner och konventioner. Vidare kan den estetiska dimensionen stu-

deras genom att titta på hur balansen ser ut mellan berättandets inlevelse, den 

subjektiva närvaroeffekten, och berättandets förklaring, det vill säga den objek-

tiva distanseffekten. Rüsen kopplar de nämnda dimensionerna till sammanhö-

rande begrepp: den politiska dimensionen kopplas till vilja, den kognitiva dimen-

sionen kopplas till förstånd och den estetiska dimensionen kopplas till känsla.92 

 I Rüsens teoretiska ramverk betraktas historisk orientering som ett grundläg-

gande mänskligt kunskapsintresse, vilket svarar mot ett behov av att göra om-

                                                             
88 Claus Bryld og Anette Warring, Besættelsetiden som kollektiv erindring. Historie- og traditions-
forvaltning af krig oh besættelse 1945–1997, Roskilde Universitetsforlag 1998, s. 20–23. 
89 För en uttömmande diskussion om historiekulturens infrastruktur och meningscirkulation se t ex 
Carole Blair, Greg Dickinson, and Brian L. Ott, ”Introduction: Rhetoric/Memory/Place”, Places of 
Public Memory: The Rhetoric of Museums and Memorials, Dickinson, Blair and Ott (eds.), Tusca-
loosa: The University of Alabama Press 2010, s. 1–55. 
90 För vidare diskussion om ideologi i historiebruk se Edquist, 2009, s. 22–29. 
91 Förslag på frågor är delvis formulerade utifrån Ludvigssons resultat, 2003; se även Ludvigsson, 
”Historisk dokumentärfilm – resultatet av en förhandling”, Pelle Snickars och Cecilia Trenter (red.), 
Det förflutna som film och vice versa. Om medierade historiebruk, Lund: Studentlitteratur 2004. 
92 Rüsen, 2004, s. 160–172. 
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världen begriplig och att orientera sitt agerande i tiden. Med denna syn på histo-

rik kunskap står den mest relevanta konflikten således inte mellan en vetenskap-

ligt korrekt kunskap och olika mer eller mindre fiktiva historiska berättelser i öv-

rigt, ”utan om en konflikt mellan olika berättelser inom ett samhälles historie-

medvetande” som Wiklund har formulerat det.93 Att Herman Lindqvists histori-

eskildringar fick kritik från historiker och andra forskare för att stundtals inte 

göra tillräckligt tydlig åtskillnad mellan faktisk historia och myter och legender 

från litteraturhistorien, gör dem därför inte mindre intressanta att studera och 

diskutera som del av ett dominerande historienarrativ som bidrog till att forma 

hur en stor publik orienterade sig i samhället. Kort sagt; hur människor tänkte 

om och med historia. 

 Det är överhuvudtaget viktigt att poängtera att när utgångspunkten är historia 

som medvetande, berättande och populärkultur, föregår det allmänmänskliga be-

hovet av historisk orientering historievetenskapen, såtillvida att sökandet efter 

historisk kunskap logiskt sett sker oberoende av historievetenskapens existens. 

Historievetenskapen är, liksom populärhistorien, bara två av de olika former som 

det övergripande historiska tänkandet i ett samhälle kan ta.94 Historievetenskap-

ens ofta teoretiska och strukturella analyser tenderar emellertid att inte kunna 

svara mot en större publiks intresse för historia. Även om också vetenskapliga 

texter kan sägas ha en narrativ struktur i framställningen, som skildrar historisk 

förändring, utgår de från och syftar till att leva upp till vetenskapliga minimikrav 

och optimumnormer. De är därför sällan lika angelägna att ge svar på människors 

sökande efter mening, orientering och identitet som kommersiell populärhisto-

ria, som i betydligt större utsträckning måste utgå från och bejaka människors 

aktuella intressen, behov och begär. Historievetenskapens texter befinner sig 

alltså inte i samma växelverkan med människors historiemedvetande som popu-

lärhistoria gör. Edquist har formulerat det bra: ”Om historieskrivningen enbart 

håller sig till den inomakademiska kognitiva dimensionen, för att tala med Jörn 

Rüsen, är det svårt att appellera till en så mycket bredare krets än forskar-

skrået”.95 Även den akademiska historieskrivningen har givetvis politiska och 

estetiska dimensioner, men det är kognitiva överväganden som motiverar och är 

normerande för verksamheten. Det medför bland annat att den akademiska 

                                                             
93 Wiklund, 2006, s. 31. 
94 Wiklund, 2006, s. 41–48. 
95 Edquist, 2009, s. 372. 
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historien förutom att ge en så korrekt bild som möjligt av det förflutna och för-

klara förändring, också ska skapa ny kunskap, vilket populärhistorien inte behö-

ver göra.96 

 När målet med historia däremot inte är strikt analytiskt, historia som akade-

misk tolkning, utan historia som medvetande och det handlar om att aktivera 

människors historiemedvetande, kan också fiktiva historieskildringar vara rele-

vanta. Därför undersöks och teoretiseras också fiktiv historia inom historiedidak-

tiken.97 Historiedidaktikern Sven Sødring Jensen har gjort flera intressanta teo-

retiska bidrag till förståelsen av historiska romaner som berikande för elevers 

historiemedvetande.98 Även om det var historiska romaner för barn och ungdo-

mar, och inte populärhistoria för en något äldre publik som han intresserade sig 

för, menar jag att delar av hans teoretiska resonemang har en giltighet också för 

läsningen av populärhistoriska verk, inte minst då mycket populärhistoria tende-

rar att fokusera på aktörer och händelser, snarare än strukturer och processer 

som historievetenskapen. Jensen för en identitets- och emancipatoriskt oriente-

rad hermeneutisk argumentation om att romanpersonernas identitet ska vara hi-

storisk och därmed i olika grad främmande för läsaren, som samtidigt ska kunna 

känna igen sig själv i deras upplevelser och agerande för att kunna sätta in sin 

egen identitet i händelserna. Syftet är att läsaren, i Jensens fall elever i historie-

undervisningen, ska bli historiskt medvetna.99 Eleverna ska både leva sig in i ro-

manens berättelse och lära sig att kritisera den som en narrativ konstruktion. 

Jensen menar att den historiska romanen oftast brister i två avseenden; den kan 

framträda som en allmängiltig psykologisk eller moralisk berättelse med histo-

rien som exotisk kuliss, eller så kan den bli en historisk lärobok med påklistrad 

dramatik och medvetenhet.100 

                                                             
96 Ibid., s. 381–382. 
97 Se t ex Mary Ingemansson, Det kunde lika gärna ha hänt idag. May Bylocks Drakskeppstrilogi 
och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna, Göteborg: Makadam förlag 2010; Carina Renan-
der, Förförande fiktion eller historieförmedling? Arn-serien, historiemedvetande och historiedidak-
tik, Malmö: Malmö högskola 2007. 
98 Sven Sødring Jensen, ”Fiktion og historie”, Magne Angvik (red.), Historiedidaktikk i Norden. Nor-
disk konferanse om historiedidaktikk, Kungälv 1982, Landås: Bergen laererhøgskole 1983, s. 146–
152; ”Fiktionens fascination – Den historiska romanen i undervisningen”, Historielärarnas förenings 
Årsskrift, 1985/1986, s. 77–84; ”Den historiske roman, den historiske fortælling og den historiske 
bevidsthed”, Magne Avik (red.), Historiedidaktik i Norden 3, Malmö: Lärarhögskolan 1988, s. 178–
189; Historie og fiktion. Historiske børneromaner i undervisningen, København: Institut for historie 
og samfundsfag, Danmarks Lærerhøjskole 1990. 
99 Se Sven Sødring Jensens argumentation, 1988, s. 178–189; se även densamme 1990. 
100 Sven Sødring Jensen, 1983, s. 146 ff. 
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 Angående historievetenskapens roll i fråga om historisk orientering har 

Wiklund, med referens till Rüsen, en viktig poäng: 

Historievetenskapen har ett särskilt ansvar för att bidra till en 

bättre, rimligare och mer förnuftig historisk orientering i 

samhället. Trots att den enskilde historikern inte kan göra an-

språk på att förkroppsliga ett sådant ideal, är det ett ideal värt 

att eftersträva.101 

Rüsen har därför formulerat en typologi som består av fyra ideala former av iden-

titetsskapande historienarrativ: ett traditionellt om Gud och fosterlandet, de nat-

ionella hjältarna och fienderna; ett exemplariskt om historiens goda exempel; ett 

kritiskt med relativisering av historien och tvivel på dess relevans; och ett gene-

tiskt narrativ om alltings föränderlighet där allt ska historiseras.102 Med inspirat-

ion från de typologierna går det att urskilja fyra motsvarande sätt att förhålla sig 

till historia som läroprocess: det traditionella historienarrativets lärande om 

historien; det exemplariska historienarrativets lära av historia; det kritiska histo-

rienarrativets lära historia; och det genetiska historienarrativets lära i histo-

rien.103 Dessa förhållningssätt finner jag mer relevanta än de ursprungliga ideala 

formerna, som också har fått kritik för att vara utopiska visioner formulerade som 

en realistisk analys.104 

 Förutom begreppet historiekultur i Rüsens tappning, har Klas-Göran Karls-

sons historiebrukstypologi använts i undersökningar liknande denna. Karlsson 

identifierar en rad sammanhängande historiebruk: det vetenskapliga, det exi-

stentiella, det moraliska, det ideologiska och det politiska-pedagogiska.105 Karls-

sons historiebrukstypologi avser när människor individuellt eller kollektivt akti-

verar ”delar av historiekulturen för att tillgodose bestämda behov och nå be-

stämda mål”.106 Det är således en avsiktlig och aktiv användning av historien för 

                                                             
101 Wiklund, 2006, s. 412–413. 
102 Rüsen, 2004, 62–64. 
103 Karlsson, 2014, s. 87–89. 
104 Se Wulf Kansteiner, “Alternate worlds and invented communities. History and historical con-
sciousness in the age of interactive media”, Keith Jenkins, Sue Morgan and Alun Munslow (eds.), 
Manifestos for history, Abingdon, Oxon: Routledge 2007, s. 145. 
105 Karlsson, 2010, s. 89–90; Karlsson, 2014, s. 72. 
106 Karlsson, 2010, s. 88. 
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samhällspåverkan som studeras där behov, bruk, brukare och funktion identifie-

ras.107 Till teorins begräsningar menar jag hör att alla delar av en historiekultur 

inte är så funktionellt inriktade och att det därför kan vara svårt att avgöra avsik-

ten; vad som konstituerar de olika idealtypiska kategorierna. 

 Typologins förtjänst är att den lyfter fram historiens olika övergripande funkt-

ioner i ett samhälle. Dessa går emellertid också att identifiera med Rüsens histo-

riekulturella dimensioner. När forskningen handlar om att försöka definiera och 

karaktärisera hur historia kan förstås som någonting relationellt sammansatt, 

och därför potentiellt motsägelsefullt och tvetydigt, finner jag teorin om historie-

bruk tämligen otymplig jämfört med Rüsens teori. Jag tänker på hur historiekul-

turella manifestationer kan sägas bestå av de tre historiekulturella dimension-

erna, deras parallella existens, och ofrånkomliga beroendeförhållande av 

varandra. I Karlssons typologi saknas exempelvis hänsynstaganden till historiens 

estetiska dimension. Med Rüsens teori undviks också de potentiellt rigida anta-

ganden som aktualiseras i främst den uppställda oppositionen mellan bruk och 

missbruk av historia. Historiedidaktiska forskare bör undvika sådana normativa 

antaganden vad gäller historiska fakta, förhållanden och kunskap som historie-

brukaren borde vara, eller ha varit, medveten om.108 Rüsens begreppsliggörande 

fokuserar dessutom inte lika ensidigt på dominans och legitimitet som Karlssons 

typologi. 

 

Retorik 

Med hänsyn till att retoriska grepp som syftar till att förstärka ett narrativs tro-

värdighet eller auktoritet är vanligt förekommande inom såväl populärhistoria 

som historievetenskap, historikerprofessionen och därmed i historiekulturen, är 

det anmärkningsvärt hur begränsad uppmärksamhet retoriska figurers resone-

rande och argumenterande har rönt inom den historiedidaktiska forskningen.109 

Historiska berättelser i allmänhet och populärhistoriska skildringar i synnerhet 

kan därför betraktas som retoriska utsagor.110 Publikens förståelse av historie-

skildringarna är också beroende av hur den uppfattar upphovspersonen, talaren, 

                                                             
107 Karlsson, 2014, s. 70–81. 
108 Se också Erik Sjöbergs kritiska problematisering av Karlsson typologi, Battlefields of memory. 
The Macedonian conflict and Greek historical culture, Umeå: Institutionen för idé- och samhällsstu-
dier, Umeå universitet 2011, s. 12 ff. 
109 Något som också har påpekats av Sjöberg 2011, s. 20. Ett av undantagen från de senaste årens 
svenska forskning är Ingmarie Danielsson Malmros, 2012. 
110 Även Danielsson Malmros betraktar den historiska berättelsen som en retorisk utsaga, 2012, s. 
24. 
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vilket förtroende och välvilja denne inger och vilken välvilja som då uppstår hos 

publiken. I det aktuella fallet med Englund och Lindqvist antas publikens förstå-

else företrädesvis ha varit avhängig det mediala sammanhanget; hur Englund och 

Lindqvist omskrevs och omtalades i medierna.111 

 Inom den klassiska retoriken är logos den grekiska termen för argumentation. 

Utan väl valda argument går det inte att övertyga någon. För att understödja logos 

behövs ytterligare två medel i konsten att övertyga. Talaren kan försöka vinna 

åhörarnas förtroende och välvilja genom sin karaktär eller personlighet. Det kal-

las ethos. Talaren kan även för att gagna sin sak försöka väcka bestämda känslor 

eller affekter hos åhörarna. Det kallas pathos. En talare kan alltså använda sig av 

logos, ethos och pathos för att övertyga sina åhörare. Jag kommer fortsättnings-

vis att använda den svenska stavningen av etos och patos utan h. Inom klassisk 

retorik motsvaras den grekiska begreppstriaden av tre typer av språkhandling, 

som brukar beskrivas med latinska termer. För att övertyga måste talaren först 

och främst vädja till åhörarnas förnuft och kritiska omdöme genom att undervisa, 

docere på latin. Därifrån härstammar uttrycket att en talare kan ha en ”docerande 

stil”, syftandes på ett övertydligt mästrande och predikande upplägg. För att 

vinna åhörarnas intresse, välvilja, förtroende eller sympati måste talaren också 

behaga, delectare på latin, som kan sägas handla om att göra publiken vänligt 

sinnad. Talaren måste avslutningsvis också behärska konsten att väcka, röra och 

styra åhörarnas känslor, movere på latin.112 

 Även om dessa begrepp från den klassiska retoriken i första hand syftar till att 

få klarhet i frågeställningen om de sammantagna framställningarna av Englund 

och Lindqvist i medierna, noterade jag under slutarbetet att de även var behjälp-

liga i att på ett översiktligt sätt kunna greppa det större meningssammanhang 

som Englund, Lindqvist och historieskildringarna befann sig i och också bidrog 

till att forma. Begreppen från den klassiska retoriken kommer därför i det avslu-

tande kapitlet att komplettera de historiekulturella dimensionerna för att ytterli-

gare reda ut hur och varför historieskildringarna kunde fungera meningsskap-

ande, orienterande och identitetsskapande. I enlighet med mitt pragmatiska för-

                                                             
111 En närliggande diskussion om historiekulturens infrastruktur betraktad som retorik återfinns i 
Carole Blair, Greg Dickinson, and Brian L. Ott, ”Introduction: Rhetoric/Memory/Place”, Places of 
Public Memory: The Rhetoric of Museums and Memorials, Dickinson, Blair and Ott (eds.), Tusca-
loosa: The University of Alabama Press 2010, s. 1–55. 
112 Kurt Johannesson, Retorik eller konsten att övertyga, Stockholm: Norstedts, 2006, s. 18–23. 
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hållningssätt till undersökningens uppsättning av begrepp och teori kan förhopp-

ningsvis de två analysredskapen komplettera varandra för att ge en mer komplex 

förståelse och förklaring av materialet. 
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Bakgrund  
 

Problemfördjupning 

Det skedde en generell expansion för de vetenskapliga populariseringarna under 

1900-talets första decennier. Genom folkbildningsrörelsernas breda mobilisering 

med föreläsningar, böcker, småskrifter och studiecirkelsprogram skulle folk hjäl-

pas att ta till sig det vetenskapligt grundade stoffet.  Idéhistorikern Johan Kärn-

felt menar i sin avhandling om 1920-talets folkbildningsrörelse att det framför 

allt var godtemplarordens och arbetarrörelsens framgångsrika bildningsverk-

samhet som drog in allt fler människor i arbetet: 

Bildning blev, mer än något annat, ett sätt att förbereda och 

organisera människor för den demokrati man så länge käm-

pat för och som nu höll på att bli verklighet. Vare sig man gick 

självbildningens eller medborgarbildningens väg, så var syf-

tet att göra medborgarna redo för det politiska ansvaret. Den 

vetenskapliga bildningen hade här om inte huvudrollen så åt-

minstone en för handlingen central biroll.113 

Men det handlade inte bara om allmänbildning utan också om den karaktärsda-

ning som ansågs kunna uppnås genom det vetenskapliga förhållningssättets kri-

tiska ansats och empiriska prövning. På detta sätt lades grunden för den popu-

lärvetenskapliga genrens etablerande. Det bör poängteras att genrebeteckningen 

”populärvetenskap” introducerades i förlängningen av folkbildningens idoga ar-

bete, som alltså gjorde området så pass stort att det fick en egen beteckning, skild 

från den gängse vetenskapen.114 En paradoxal konsekvens av den berörda ut-

vecklingen var att universitetsvetenskapen parallellt stärkte sin maktposition 

inom folkbildningsarbetet. Dess företrädare oroade sig för att ”[f]olkbildningens 

och de vetenskapliga populariseringarnas glada amatörer riskerade att förvränga 

vetenskapen till en nidbild av dess egentliga skepnad”.115 I amatörers hands-

                                                             
113 Kärnfelt, 2000, s. 255. 
114 Ibid., s. 256. 
115 Ibid. 
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kande riskerade vetenskapen att ges tendens, förvrängas och förloras för världs-

åskådningar universitetsvetenskapens företrädare inte ville kännas vid: ”Det var 

därför den egentliga vetenskapen, och inget annat, skulle föras till torgs”.116 

 Idealet återfanns alltså i den egentliga universitetsvetenskapen. Forskarna 

själva skulle axla ansvaret för populariseringen av vetenskapens rön, och det var 

sannerligen inte populärvetenskap de ägnade sig åt, utan populär vetenskap: 

Det inskjutna tomrummet var inte bara ett tomrum, utan 

också en ideologisk markör med väsentligt innehåll. Den po-

pulära vetenskapen skulle inte uppfattas som en företeelse i 

egen rätt. Den populära vetenskapen var alltså ingen popu-

lärvetenskap, utan den var fortfarande vetenskap, men i en 

populär form. Ironin visar sig förstås i att det var precis kon-

sekvenserna av den rörelse som lyfte fram den populära ve-

tenskapen, som resulterade i att vi idag talar om just populär-

vetenskap.117 

Mer precist är det en undersökning av den populärvetenskap som rymdes inom 

den folkbildande skriftserien och sedermera bokförlaget Natur och kultur, som 

Kärnfelt gör. Han ser tre väsentliga skillnader mellan 1920-talets svenska popu-

lärvetenskap och 1990-talets: för det första att 1990-talets populärvetenskapliga 

författare ofta var journalister vilket var otänkbart i 1920-talets folkbildning. För 

det andra ”var forskarna som personer, och inte minst personligheter, i stort sett 

frånvarande i äldre, populärvetenskaplig prosa”.118 För det tredje menar Kärnfelt 

att populärvetenskap numera är något man läser som förströelse och inte som 

under folkbildningsepoken något man förväntades arbeta med, något som krävde 

en intellektuell ansträngning. 

 Kärnfelts tre iakttagelser är tacksamma för att skissera och diskutera populär-

historiens utveckling från början av genrens uppkomst, under 1900-talets första 

decennier, till slutet av seklet. I den utvecklingen och diskussionen återfinns även 

konturerna av den föreliggande avhandlingens problemområde. 
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118 Ibid., s. 287. 
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Journalistiken 

I fråga om journalisternas intåg i historiekulturen är journalisternas tilltagande 

dominans i de offentliga historiedebatterna under 1990-talet något som Zander 

har poängterat i sin avhandling om 1900-talets historiebruk i offentliga historie-

debatter.119 Det handlade exempelvis om journalister som Maria-Pia Boëthius 

och Maciej Zarembas deltagande i steriliseringsdebatten i början av 1990-talet. I 

likhet med Kärnfelt diskuterar Zander också Herman Lindqvists insatser på po-

pulärhistoriens område. Zander hävdar att journalisternas och ”forskarnas skilda 

förhållningssätt till framställningsform har resulterat i att debatterna inte bara 

handlat om skilda tolkningar av det förflutna, utan också om hur dessa tolkningar 

skall framföras”.120 Journalisternas ökade deltagande i den offentliga diskuss-

ionen om historia medförde alltså att historiens förmedlingsaspekt kom på agen-

dan. Sociologen Ulla B. Abrahamsson har i sin studie av faktaprogram i svensk 

public service från 1955 till 1995 framhållit att tv-redaktionernas fackjournalister 

på 1990-talet generellt började få expertstatus på 1990-talet i nyheterna. Det ses 

både som ett tydligt tecken på ”den publikorienterade regimens genomslag” och 

på att ”journalisternas professionella sfär hade vidgats”.121 

 Journalisternas ökade betydelse är alltså inte bara ett intryck från Kärnfelts 

sida i hans avslutande reflektioner, utan empiriskt belagt beträffande åtminstone 

den populärhistoriska genren och som experter i tv-nyheterna. Kärnfelt hävdar 

att journalister som skriver populärvetenskap inte skulle ha varit ”auktoritativa i 

den mening som äldre tiders folkbildare använde ordet” eftersom en journalist, 

om än hur specialiserad, inte är en forskare utan från 1920-talet folkbildnings-

perspektiv skulle ha dömts ut som dilettant. Vidare understryker han i likhet med 

Zander kopplingen mellan journalistiken, massmedierna och den populärveten-

skapliga formen: 

Där det tidiga 1900-talets genre i princip var förbehållen fors-

karna själva, har den under vår tid i allt större utsträckning 

också blivit ett område för journalister. Till detta kommer för-

stås att massmedierna överhuvudtaget har fått en helt annan 

                                                             
119 Zander, 2001, s. 402–460. 
120 Ibid., s. 455. 
121 Abrahamsson, 1999, s. 135. 
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roll än förr. Detta har också fått konsekvenser för den popu-

lärvetenskapliga formen […].122 

Mer konkret angående formen framhåller Kärnfelt att den senmoderna populär-

vetenskapen som anförs bjuder på en läsningsupplevelse snarlik en deckare som 

är svår att sluta läsa på grund av sin spänning och dramatisering. 

 

Personligheten 

I fråga om att forskarna som personer och personligheter i stort sett var frånva-

rande i äldre populärvetenskaplig prosa, poängterar Kärnfelt att i den mån som 

de överhuvudtaget presenterades ”så var det som regel bara med sitt efternamn, 

ibland åtföljt av något positivt adjektiv”.123 Populärvetenskap var någonting yt-

terst seriöst och relativt opersonligt: 

Populärvetenskapen hade det exklusiva uppdraget att pre-

sentera den vetenskapliga kunskapen på ett tillgängligt och 

vederhäftigt sätt, inte att sockra den med ett dramatiskt per-

songalleri och en spännande intrig. Även här skulle alltså våra 

författare ha framstått som dilettanter. Man skulle ha hävdat 

att de hade förläst sig på Nick Carter-litteraturen och att de 

saknade all respekt för vetenskapens upphöjda allvar.124 

Angående massmediernas ökade betydelse och celebritetskultur kan det vara lätt 

att tro att den egna samtiden är mer säregen, unik och spektakulär och därmed 

skild från det förflutna, än vad den faktiskt är. Litteraturvetaren Andreas Nyblom 

visar i sin studie av Verner von Heidenstam och celebritetskulturen i sekelskiftets 

Sverige, att författare kunde vara mediepersonligheter redan under det tidiga 

1900-talet.125 Redan då fanns författarcelebriteter som för en större publik kunde 

definieras mer genom sitt figurerande i medierna och i kommersiella och publika 

sammanhang än genom sina verk och vad de faktiskt hade skrivit. Författaren 

som aktör på en medial marknad har varit en realitet ända sedan 1880-talet. För-

fattaren som personlighet och celebritet är alltså som sådant ingenting som är 

                                                             
122 Kärnfelt, 2000, s. 287. 
123 Ibid., s. 287–288. 
124 Ibid., s. 288. 
125 Nyblom, 2008. 
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specifikt för vår tids medie- och celebritetskultur, även om teknologins och mark-

nadens utveckling givetvis har förändrat förutsättningarna för medialiseringen 

sedan dess. 

 Att också en populärhistoriker kunde bli en medial profil i egen rätt, vars in-

nebörd täckte både personen och livsverket, går i Sverige att se från åtminstone 

1910-talet, då den akademiska historikern Carl Grimberg genom de stora fram-

gångarna med flerbandsverket Det svenska folkets underbara öden (1913–1937) 

skapade en nyfikenhet på honom som person vilket gjorde honom till ett efterfrå-

gat intervjuoffer.126 Historikern Jarl Torbacke har i sin studie av Grimberg och 

hans historieskrivning också poängterat hur Grimberg använde sina historiska 

artiklar i Dagens Nyheters kultursida och framför allt tidningens söndagsbilaga, 

som en direktkanal till allmänheten: 

Men kanske ännu verksammare i processen att göra honom 

känd bland den breda allmänheten var hans egna artiklar i 

historiska ämnen. De avslöjar på mer än ett sätt hur medvetet 

han gick till väga när det gällde att befästa populariteten och 

säkra inkomsterna när han väl en gång bestämt sig för att 

göra författarskapet till heltidssysselsättning […] Artiklarna 

representerar sålunda såväl marknadsföring av det egna 

namnet och den egna huvudprodukten som en lätt förtjänad 

extrainkomst.127 

Torbacke framhåller vidare hur artiklarna ”stod i ett direkt beroendeförhållande” 

till texterna i flerbandsverket, ”även om de ordagrant återgivna styckena ibland 

kunde vara omkastade eller interfolierade av en ny text”.128 Grimberg kunde 

emellertid ange att ”det handlade om en återgivning av eller ett smakprov” på 

hans böcker:129 

Påfallande är också att det i flera fall är artiklarna som publi-

ceras först och som därmed blir reklam för kommande häften 

och delar av det större arbetet. Den nu frilansande författaren 

                                                             
126 Torbacke, 1993, s. 155, 333. 
127 Ibid., s. 157. 
128 Ibid., s. 158. 
129 Ibid., s. 159. 
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ger därmed ytterligare prov på sin förmåga att stimulera 

läsaraptiten.130 

Torbacke understryker att tillvägagångssättet eller talangen att utnyttja samma 

text i flera sammanhang inte bör klandras och han tror att en bidragande orsak 

till Grimbergs prestationsförmåga kan vara just att han friskt lånade från sina 

egna böcker.131 Enligt Torbacke var Grimberg den andre svenske historiker i mo-

dern tid som har kunnat leva på att skriva historia för en kommersiell marknad 

efter teologen Anders Fryxell. Årligen från 1847 förnyade Fryxell tjänstledigheten 

från sitt pastorat för att fullfölja sina Berättelser ur svenska historien (1823–

1879), finansierad av de inkomster som de fullbordade delarna hade inringat.132 

Att Grimberg var en reklammedveten person som blev ”landets mest kände histo-

riker” som ”gärna efterfrågades som galjonsfigur för skilda evenemang” och att 

han tog vara ”på de möjligheter till extrainkomster den etablerade ryktbarheten 

erbjöd”, betyder emellertid inte att han, i likhet med Nybloms slutsatser om Hei-

denstam, under sin livstid definierades mer av sin medierade personlighet och 

ryktbarhet än av sina verk eller att Grimberg var mer känd än vad han var läst. 

 Poängen är att populärhistorikerns aktiva deltagande i marknadsföringen, 

medialt fokus på historikern som person, mediala överväganden, bedömningar 

och strategier och hur samverkan mellan olika medier kan vara till historikerns 

kommersiella fördel inte är någonting helt nytt för 1980- och 1990-talets medie-

marknad, utan att det förekom redan på 1910-talet.133 I relation och kontrast till 

Kärnfelts slutsatser om populärvetenskapen på 1920-talet, baserat på Natur och 

kulturs utgivning, ska det tydliggöras att forskarna som personer och personlig-

heter faktiskt kunde vara närvarande i samband med böckerna i åtminstone 

Grimbergs fall. Han lär visserligen också ha varit den bäst säljande och mest 

kände inom den populärvetenskapliga genren i Sverige vid tiden. Enligt Torbacke 

är hans flerbandsverk om Sveriges historia till och med ”en av Sveriges största 

försäljningssuccéer genom tiderna”.134 

 En som har problematiserat och försökt att identifiera det specifika för de sen-

aste decenniernas publika historiker är Jerome de Groot. Det kan vara svårt att 

                                                             
130 Ibid., s. 159. 
131 Ibid., s. 317–318. 
132 Ibid., s. 137. En utförligare diskussion om Fryxells historieskrivning för Rolf Torstendahl i Björk 
och Johansson (red.), 2009, s. 192–201. 
133 Torbacke, 1993, s. 138–139. 
134 Ibid., s. 137. För utförlig diskussion om försäljningen se s. 142–147, 266–276. 
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dra gränser mellan publika historiker som mediefigurer, som kulturella person-

ligheter, som varumärken, som celebriteter, etcetera, men de Groot gör ett initi-

erat försök i fråga om Storbritanniens historiekultur. Till att börja med hävdar 

han att historia, i bred bemärkelse, sedan 1990-talet har blivit en del i en medie-

kultur som är mindre intresserad av det faktiska än av narrativen och personlig-

heterna. Det har medfört att historia på televisionen har blivit ett mediefenomen 

som har gjort de medverkande historikerna till offentliga figurer i en utsträckning 

utan historisk motsvarighet. Den akademiske historikern Simon Schama har ex-

empelvis sedan dess blivit en del av populärkulturen och allmänhetens med-

vetande på ett sätt som de Groot hävdar inte var tänkbart på 1980-talet. De Groot 

menar emellertid att det är problematiskt att placera sådana välkända akade-

miska historiker som Schama och David Starkey i celebritetsfacket eftersom de 

primärt är kända för sitt arbete, som motiverar deras existens i allmänhetens 

medvetande. Samtidigt har de blivit del i en medieindustri där de associeras med 

specifika medieföretag, snarare än sin institutionella och disciplinära tillhörighet 

i akademin. Schama och Starkey agerar dessutom stundtals som opinionsbildare 

i den nationella politiska debatten. Sammantaget har deras personligheter därför 

också kommit att fungera som varumärken: 

Schama and Starkey, then, are culturally- and economically-

constructed human commodities, and therefore as such are 

famous for their fame as much as for their profession. They 

are quite probably the exceptions in terms of their wide-rang-

ing fame, but there are many historians who are on the 

fringes. These figures are on the edges of celebrity culture – it 

would be difficult to define most ‘public’ historians as celeb-

rities when they are really ‘personalities’ – although they are 

obviously also part of the mediated cultural continuum from 

which celebrity springs.135 

Tilläggas kan att de publika historikerna i Storbritanniens historiekultur, i likhet 

med Sveriges, tenderar att vara män.136 Även i Storbritannien har media-

liseringen av historien sedan 1990-talet, med ett allt större fokus på personlighet 

                                                             
135 De Groot, 2009, s. 19–20. 
136 Ibid., s. 17–27. 
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och berättande, gjort att journalister i växande utsträckning agerar som program-

ledare för historiska tv-program. En konsekvens av det är att den historiska ex-

pertisen har fått ge vika för det mer elementära kändisskapet. Även när akade-

miska historiker medverkar eller agerar som programledare, tenderar det att sna-

rare vara baserat på deras kändisskap, än deras specifika expertis inom historie-

vetenskapen.137 Resultatet är att deras auktoritet som mediefigurer stärks på be-

kostnad av den vetenskapliga professionstillhörigheten: 

Historical authority is something that can be acquired by the 

cultural figure or celebrity, and increasingly the actual histo-

rian is replaced by the famous, the good-looking, the sea-

soned journalist with gravitas, or a combination of all 

three.138 

I retoriska termer kan den utvecklingen sammanfattas med att behagandet av 

publiken, delectare, och bejakandet av dess känslor, movere, tenderar att priori-

teras före vädjandet till publikens förnuft och kritiska omdöme, docere. Som de 

empiriska kapitlen kommer att visa kan den specifika mening och legitimitet som 

populärhistorikers auktoritet tillskrivs variera. Med de Groots konceptualiserin-

göverensstämmer Peter Englund väl med en nisch som de Groot identifierar 

bland brittiska akademiska historiker som arbetar populärhistoriskt. Med Simon 

Schama som ett av flera exempel ser de Groot en typ av populärhistoriker som 

skriver övertygande berättelser, vilka effektivt kommuniceras genom deras per-

sonliga stil och klara uttryck.139 Det är en populärhistoria som hävdas både vara 

historievetenskapligt initierad och tillgänglig. Centrala drag för denna populär-

historia är starka narrativ och att stilen har en litterär kvalitet. Dessa akademiska 

populärhistoriker har dessutom ofta en profil relaterad till televisionen. Englund 

har för övrigt uppgett att han är ”en stor beundrare av Simon Schama”, syftandes 

på både hans vetenskapliga skicklighet och honom som berättare och stilist.140 

Det framhävde han dock 1992, varför han avser Schamas skriftliga produktion 

och inte hans senare karriär som programledare i historiska dokumentärer, som 

                                                             
137 Något som också Michelle Arrow har noterat gällande historiska tv-dokumentärer i Australien, 
“The Making History initiative and Australian popular history”, i de Groot, (ed), 2012, s. 17. 
138 De Groot, 2009, s. 27. 
139 Ibid. De övriga nämnda är Tristram Hunt, Bettany Hughes, Richard Holmes, David Starkey, Lisa 
Jardine, Niall Ferguson och David Cannadine, s. 33. 
140 Englund, ”Finns det en gräns för historien?”, Populär Historia nr 6, 1992, s. 31. 
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påbörjades först 1995. Herman Lindqvist är däremot ett utmärkt exempel på en 

”public historian”, en känd publik historiker, eftersom han inte är en del av aka-

demin, är känd som erfaren journalist, gärna väcker uppseende och provocerar 

akademiker och en kulturell elit, samt vill nå en så bred och folklig publik som 

möjligt.141 

 

Bildningen och underhållningen 

Den viktigaste och mest avgörande skillnaden mellan 1920-talets populärveten-

skap och 1990-talets är, enligt Kärnfelt, varken journalisternas intåg eller den 

markanta ökningen av den personliga profileringen och kommersialiseringen, 

utan att dåtidens forskare förväntade sig att det var en allvarlig och grannlaga 

uppgift att studera populärvetenskap. Läsarna förväntades arbeta med texten. 

Bokförlaget Natur och kultur kallades till och med för ett hemuniversitet i bok-

form som förenade de mer ambitiösa strömningarna inom den demokratiskt 

uppfostrande folkbildningsrörelsen och en bokindustri som materialiserade po-

pulärvetenskapen på papper. Det var alltså inte fråga om någon lättsamt under-

hållande läsning: 

För läsaren gällde det att målmedvetet utveckla sin allmän-

bildning och sin världsbild. Detta krävde förstås att man satte 

sig in i den vetenskapliga kunskapsmassan, men också att 

man försökte tillägna sig så mycket som möjligt av den veten-

skapliga metoden. Det som i slutänden motiverade slitet i stu-

diecirklar, med Darwins evolutionslära eller med egna expe-

riment hemma på diskbänken, var inte bara den egna bild-

ningen, utan framför allt den därmed vunna, politiska med-

vetenheten. De vetenskapliga kunskaperna ansågs ge männi-

skor den utgångspunkt, den plattform, de behövde i det poli-

tiska livet, men också det kritiska tänkandet som var avgö-

rande för möjligheterna att granska de många alternativen. 

Det var därför som man skulle läsa populärvetenskap. Trots 

sin förment vetenskapliga objektivitet var alltså populärve-

tenskapen en i allra högsta grad ideologiskt impregnerad 

genre. Självklart finns det ideologiska komponenter även i 

                                                             
141 Jämför med de Groots karaktärisering av David Irving, 2009, s. 30. 
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modern populärvetenskap – se bara på den debatt som Lin-

dquist [sic] historieskrivning orsakat – men att den skulle ha 

ett explicit, ideologiskt syfte är definitivt för mycket sagt.142 

Även om Kärnfelt tycker sig se en förskjutning i att populärvetenskapens under-

hållningsvärde har ökat medan den vetenskapliga tyngden har minskat, poäng-

terar han att den motsättningen har funnits i genren sedan dess tillkomst: 

Så länge populärvetenskapen har existerat har den alltför 

nöjsamma anklagats för ytlighet och populistiskt fjäsk. Lika 

länge har det alltför nyttiga riskerat att bli tråkigt, knaster-

torrt och ointressant. Utmaningen har varit, och är alltjämt, 

att balansera dessa poler, eller – för att åter tala med Horatius 

– att förena det nyttiga med det nöjsamma.143 

Referensen är till Quintus Horatius Flaccus Diktkonsten där det skrivs att allas 

röster får den som förenar det nyttiga med nöjsamma.144 

 Karin Nordberg framhäver att en av de svåraste uppgifterna för radions med-

arbetare från 1920-talet till 1950-talet var att finna adekvata former i tilltalet till 

en stor och heterogen publik. Det resulterade bland annat i försöken med en mer 

underhållande folkbildning: ”Under hela den studerade perioden står de folkbild-

ningsansvariga och radions ledning fast vid synen på folkbildning och förströelse 

som komplementära begrepp”.145 Det rådde i diskussionerna alltså ingen konflikt 

eller motsättning mellan de två begreppen, utan de ansågs samverka, vari under-

hållningen är formen och folkbildningen innehållet. Radion var en del av den 

svenska moderniteten, som hade vetenskapen och folkbildningen som bärande 

element i folkhemsbygget och därför en grannlaga uppgift.146 Som exempel på 

populärhistoria från radions tidiga historia kan bland annat historikern Ingvar 

Andersson nämnas, han ansvarade för serierna ”De svenska konungarna” som 

sändes 1936–1937, samt ”Franska revolutionen” som sändes 1939–1940.147 I 

                                                             
142 Kärnfelt, 2000, s. 288. 
143 Ibid., s. 289. 
144 Ibid., s. 355. 
145 Nordberg, 1998, s. 357. 
146 Ibid., s. 355. 
147 Ibid., s. 303–306. 
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upptakten till historieserierna sades det att akademismen i historieforskningen 

hade gjort historieämnet tråkigt eftersom historieförfattarna inte längre kunde 

berätta. De sades ha fastnat i detaljer och blivit förlamade av akademisk försik-

tighet. Radiochefen Carl Anders Dymling hävdade att den läsande allmänheten 

fick ”stenar i stället för bröd”.148 Stor vikt lades därför inte bara vid lärdomen 

utan också vid framställningskonsten, som skulle vara formmässigt nytänkande. 

Resultatet var en blandning av föredrag, uppläsning och dramatisering; en pro-

dukt för radiomediet och som endast var möjlig där.149 Programledaren utgjordes 

huvudsakligen av unga historieforskare.150 I anslutning till serierna rekommen-

derades också arbets- och diskussionsuppgifter. Nordberg poängterar hur påtag-

ligt ”det allvar och den saklighet som präglade den tidens föredrag och omsorgen 

om kvaliteten i det offentliga samtalet” är för en radiolyssnare idag.151 Om allva-

ret och sakligheten vittnar inte minst översikten av radions lyssnargruppserier, 

från 1931 till 1950, både vad gäller ämnesvalen och det tillhörande studiemateri-

alet. Dit hörde bland annat de nyss nämnda historieserierna. Förutom tidskriften 

Röster i Radio kunde det vara fråga om specialgjorda broschyrer, grundböcker, 

studiehäften, studieplaner och studiebrev.152 

 År 1957, efter att Andersson hade slutat på Sveriges Radio, anställdes histori-

kern Hans Villius. I likhet med Andersson var hans arbetsuppgifter både att leda 

egna historiska folkbildningsprogram och att producera program med andra 

historiker som programledare.153 Ett decennium senare, 1966, lämnade Villius 

och hans något yngre historikerkollega Olle Häger radion för Sveriges Television, 

varefter historikerna Stig Boberg och Bernt Schiller tog över och fortsatte arbetet 

att göra historiska program för radion. Under flera decennier var radion således 

ett etablerat sätt för historiker att göra populärhistoria för en stor publik.154 Detta 

förhållande kan åtminstone delvis förstås mot vad idéhistorikern Sven-Eric Lied-

man hävdar är en svensk intellektuell tradition av ”folklighet” från 1700-talet och 

                                                             
148 Ibid., s. 303. 
149 Ibid., s. 304. 
150 I den första serien återfanns bland programledarna, förutom Andersson, också historikern Nils 
Ahnlund, författaren Frans G. Bengtsson, litteraturhistorikern Knut Hagberg och historikern Georg 
Landberg. Till den andra seriens programledare hörde bl a historikern Lydia Wahlström, historikern 
Alma Söderhjelm, historikern Nils Forssell, filosofen Gunnar Aspelin och nyss nämnda Hagberg och 
Landberg, Ibid., s. 303–304, 429. 
151 Ibid., s. 367. 
152 Ibid., s. 268–269. 
153 Både Andersson och Villius företrädde en traditionell källkritisk historievetenskap som den for-
mulerades av Weibullkretsen i Lund från 1920-talet. 
154 Abrahamsson, 1999, s. 98–99; Ludvigsson, 2003, s. 50. 
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Vetenskapsakademiens lättfattliga men kunskapsdigra skrifter till folket och Lin-

nés lärjungar som i prästgårdarna spred sitt vetande om naturen till menigheten, 

via den senare halvan av 1800-talet då universitetslärare åkte på föreläsningstur-

néer på landsbygden och i småstäderna, till det sena 1900-talet.155 Det har fram-

för allt sedan 1800-talet handlat om en respekt för de folkliga bildningssträvan-

dena som Liedman menar saknar motsvarighet på den europeiska kontinenten. 

Forskarna bidrog därigenom till den svenska modernitetsprocessen. Liedman 

poängterar att ”denna process var utomordentligt snabb i Sverige jämfört med 

Frankrike och Tyskland för att inte tala om Storbritannien”.156 Anledningen 

anges vara att det inte uppstod våldsamma motsättningar i samma omfattning 

som i flera andra länder. Den gamla överhetsstaten, med sina omsorger om fol-

kets tro och tänkesätt, ingick i förening med folkliga tänkesätt, bitvis också radi-

kala sådana. Stat och samhälle blev därför också tämligen synonyma och gränsen 

mellan universitet och samhälle jämförelsevis otydlig. Överhetsdrag förenades 

med folklighet, vilket gynnade en förhållandevis fredlig modernitetsprocess. 

 Nordberg poängterar att samspelet mellan harmoni och nytta var elementär i 

folkhemsbygget som tog form som idé runt sekelskiftet, planlades och lanserades 

efter första världskriget och som materialiserades på 1950-talet.157 De väladmi-

nistrerade folkrörelsernas utveckling av en omfattande folkbildningskultur, med 

starka förgrundsgestalter och en genomarbetad ideologi, gjorde att skrankorna 

sänktes mellan akademiker från de borgerliga klasserna och det kulturellt mindre 

bemedlade arbetarklassen. Den svenska radion kom heller inte att ha samma svå-

righeter som den engelska radion att engagera en intellektuell och akademisk elit: 

Detta ansvar, parat med en respekt för de folkliga bildnings-

strävandena, gjorde att svenska intellektuella inte hade 

samma motstånd mot att ta radion i sin tjänst. Detta var be-

tydelsefullt i radions bildningsprofil, där det vetenskapliga 

blir en sorts överideologi. Inte bara tanken styrs in på veten-

skapliga spår. Även känslans fostran leds in i en vetenskaplig 

fåra. En övergripande ideologisk gemenskap parades med en 

                                                             
155 Sven-Eric Liedman, ”Den folklige ämbetsmannen”, i Sven-Eric Liedman, Lennart Olausson (red.), 
Ideologi och institution. Om forskning och högre utbildning 1880–2000, Stockholm 1988, s. 100–
119. 
156 Ibid, s. 113. 
157 Nordberg, 1998, s. 231. 
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stark känsla för svenskhet, där vetenskapen intog en central 

roll som både orsak och verkan.158 

Vidare angående balansen mellan det nyttiga och det nöjsamma inom populär-

historien under den senare delen av 1900-talet hävdar David Ludvigsson, i sin 

undersökning av Häger och Villius historiska dokumentärfilmer för Sveriges Te-

levision från slutet av 1960-talet till början av 2000-talet, att public services hi-

storiska dokumentärer tenderade bli mindre kunskapsmässiga och mer publik-

anpassade i sin karaktär på 1990-talet.159 En viktig förklaring till den generella 

växlingen i arbetsprocessens överväganden, från didaktiska till kommersiella, 

menar Ludvigsson är att den permanenta staben av fast anställda historiker, med 

bland annat Häger och Villius på Sveriges Television, efter deras pensionering på 

1990-talet kom att ersättas av självständiga produktionsbolag. Den permanenta 

staben skulle reduceras och ersättas av tillfälliga produktioner vilket ökade ängs-

ligheten att på något sätt utmana publiken negativt. Sveriges Televisions budget 

för historiska tv-dokumentärer, som kan vara relativt kostsamma, ska dessutom 

ha minskat, vilket medfört en ökad press på produktionsbolagen att hitta mer 

kostnadseffektiva lösningar. Ludvigsson hävdar att detta sannolikt har inneburit 

att överväganden rörande normativa och ekonomiska frågor som de självständiga 

produktionsbolagen gör blir annorlunda mot vad de fast anställda gjorde.160 Till 

exempel behövde Häger och Villius inte göra jubileumsprogram, vilket annars 

kan vara ett lukrativt sätt att sälja in populärhistoria till finansiärer och konsu-

menter. Ludvigsson jämför Hägers och Villius anställningsförhållanden och pro-

duktion med amerikanen Ken Burns, en fristående producent av historiska dok-

umentärer, som däremot har behövt söka finansiering till varje projekt. Burns 

sammantagna produktion under 1980- och 1990-talet präglas följaktligen av 

många jubileumsprogram.161 En liknande utveckling har även präglat produkt-

ionen av historiska dokumentärer till Storbritanniens och Australiens public ser-

vice-television efter avregleringen av tv- och radiomarknaderna där under 1990-

talet. De Groot och Michelle Arrow ser en tendens i form och innehåll från ett 

medborgarbildande ideal, till marknadsanpassning med en ökad betoning av det 
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underhållande elementet med historienarrativ som i större utsträckning affirme-

rar det välkända.162 

 Även Samuel Edquist menar att 1900-talets två sista decennier innebar en 

tendens i den svenska historiekulturen mot betoningen av historia som nöje och 

egenvärde på nyttans och samhällskritikens bekostnad. Han har undersökt histo-

rieskrivningen i studieförbund och hembygdsrörelser från 1920-talet till 2000-

talet. Edquist hävdar att det från 1980-talet skedde ”en avintellektualisering av 

historiekulturen, uttryckt i den allt större betoningen av det förflutna som upple-

velser och ’kulturarv’ liksom den ökade toleransen för fiktiva inslag samt ren 

kitsch och pastisch”.163 Förutom att historia som känsla och upplevelse blivit van-

ligare, poängterar han också att det tidigt i folkbildningens historia uppstod en 

motsatsställning inom folkbildningsrörelsen till den akademiska historieskriv-

ningen som kritiserades för att vara full av döda fakta om kungar, överhet och 

fältslag. Som historieförmedling sett ansågs den vara allmänt förstelnad. Idealet 

var tvärtom en levande kunskap, anpassad för människan, präglad av samman-

hang och meningsfullhet.164 Men folkbildningens och hembygdsrörelsens inställ-

ning visavi den akademiska världen har inte bara bestått av misstro utan också 

av beundran. I båda fallen är emellertid forskaren ”den andre”. Ett exempel på 

den beundrande attityden är att historikern Peter Englund har framhållits som 

en ovanligt begåvad stilist.165 

 Edquist framhåller också en paradox i det sena 1900-talets allt mer nöjesbe-

tonade, kommersiella och ideologiskt konsensusinriktade historiekultur. Sedan 

1980-talet menar han att ”folkets historia alltmer blivit en historia för folket än 

en historia om folket”.166 En publikt folklig historia har därmed, ironiskt nog, i 

vissa fall kunnat innebära en traditionell historiesyn med tonvikt på kungligheter 

och krig. Den historien har emellanåt också av producenterna beskrivits ”som 

något som folket vill ha, men som de tråkiga historikerna förvägrat dem och i 

stället försökt pådyvla dem en historia om livlösa strukturer”.167 Som exempel på 

denna retorik om folkets oppositionella historia nämner Edquist bland annat 

Herman Lindqvist och organisatörerna av riksutställningen ”Den Svenska Histo-
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rien” (1993–1994): ”Den gamla uppfattningen om den akademiska historieskriv-

ningen som elitistisk och främmande har alltså under senare tid alltmer använts 

för att lyfta fram en historia som i många avseenden är mer ’traditionell’ än just 

den akademiska historieforskningen”.168 

 För att återvända till och summera Kärnfelts hypotes rörande 1990-talets po-

pulärvetenskap baseras den, i motsats till hans påståenden om 1920-talets folk-

bildning, på iakttagelser och inte på någon utförlig empirisk studie. Det finns vi-

dare, som visats i diskussionen ovan, undersökningar med vars resultat det går 

att komplicera hans hypotes beträffande i vart fall den populärhistoriska genren. 

Det förtar emellertid inte att det är en produktiv hypotes som lyfter fram viktiga 

utvecklingstendenser som också har relevans för det sena 1900-talets populär-

historia: journalistikens inverkan i förhållande till akademiska praktiker och 

ideal, personlighetens betydelse, samt övervägningarna och balansen mellan det 

nyttiga och och det nöjsamma. 

 

Utvecklingen under 1980- och 1990-talet 

En avpolitiserad historia 

Rörande balansen mellan nytta och det nöje ska också den nya kulturella anda 

och det kulturella ideal som börjar kunna skönjas under 1980-talet nämnas. Mar-

tin Wiklund har i sin undersökning om ideologiska berättelser om det moderna 

Sverige från 1960-talet till 1990-talet framhävt hur fascinationen för njutning, 

lyx, elegans, ny teknik och nöje kom som en hedonistisk och esteticistisk reaktion 

mot vad som uppfattades som 1970-talets ideologiska och politiska puritan-

ism.169 Det sistnämnda associerades snarast med en tidigare skötsamhetsideolo-

gis lågmälda strävsamhet, ansvarstagande, asketiska arbetsmoral, långsiktighet, 

samt funktionalismens och enkelhetens estetik. Wiklund formulerar bejakandet 

av det kommersiella och underhållande träffande: 

Att hävda konstens och litteraturens värde oberoende av ide-

ologi och kritiken mot socialrealismen kan ses som en del av 

en sådan reaktion. Det är värt att överväga om inte ett beja-

kande av det kommersiellt gångbara, trots uppenbara skillna-

der i övrigt, hade beröringspunkter med en sådan reaktion 

mot vad som kunde upplevas som socialrealismens tristess 
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och den ideologiska asketismens kritiska inställning till apo-

litiska nöjen och att bara ”ha roligt”. Inom den svenska filmen 

fick den lättsamma underhållningen i form av spännings-

komedier och mer traditionell, folklig underhållning större 

utrymme. Det kan ses som ett kommersiellt förytligande men 

också som en anpassning till en bredare och mer folklig smak 

gentemot 1970-talets mer ”proggiga”, experimenterande och 

politiskt präglade kultur.170 

Som exempel nämns Lasse Åbergs filmer om ”den folklige antihjälten” Stig Hel-

mer samt filmerna om Jönssonligan.171 Mot vad som uppfattade som politiskt 

förmynderi, elitism och moraliska pekpinnar, ställdes ideal om att ge folk vad de 

ville ha. Som Wiklund framhåller var det ideal som också kunde utgöra argument 

för marknadsekonomiska lösningar. Inom politiken betonades allt mer männi-

skans förmåga och vilja att ta ansvar för sig själv. Individen som konsument 

skulle fritt kunna välja produkter från ett maximalt varuutbud. Diskussionerna 

om monopolet i etermedierna kan exempelvis ses i det sammanhanget.172 Över-

huvudtaget innebar perioden en politik i flera kommuner och landsting med 

marknadsliberal inriktning i form av avreglering, privatisering av delar av sjuk-

vården och skolorna, utförsäljning av allmännyttans bostäder, skattesänkningar 

och att produktion av offentliga tjänster lades på entreprenad.173 

 Den vänsterrörelse som växte fram i slutet av 1960-talet kom att prägla 

mycket av 1970-talets kulturliv med kritik av det samtida svenska samhället som 

ett borgerligt och kapitalistiskt klassamhälle. Wiklund framhåller att en kulturell 

förändring som vänsterrörelsen bidrog med var alienationskritiken, civilisations-

kritiken och det rationalismkritiska inslaget. Tillvaron skulle laddas med ideologi 

och politiska begrepp av det avmystifierande slaget.174 I mycket av vänsterrörel-

sens idéarv, med den kritiska betoningen, fanns således ett påtagligt nyttoper-

spektiv som fick en motreaktion under 1980-talet då mening i högre grad söktes 

i en estetisk sfär. Utöver framhävandet av det kommersiellt gångbara, kom också 

ett intresse för ett äldre kulturarv: 
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Antitraditionalismen och fascinationen för avantgardistiska 

experiment ersattes i viss utsträckning av ett ökat intresse för 

ett äldre kulturarv som tycktes vara på väg att gå förlorat och 

därför kunde återupptäckas. Liksom den funktionalistiska 

stadsplaneringen kritiserades för att ha medfört en förstö-

relse av äldre värdefulla stadsmiljöer och byggnader, uppstod 

en viss skepsis kring huruvida modernismen i betydelsen av 

en ständig strävan att ersätta äldre traditioner med nya idéer 

och former verkligen ledde till ett framsteg och inte en förlust 

av väsentliga kulturella värden. Intresset för det ”kontinen-

tala” och Europa som en framtidsvision förefaller på ett kul-

turellt plan vara förknippad med sådana aspekter, och skiljer 

sig från 1960- och 1970-talens vänsterorienterade och civili-

sationskritiska intresse för nya socialistiska utopier i tredje 

världen.175 

Mot 1970-talets betoning av det nyttiga, det funktionella och det avmystifierande 

går det såtillvida att säga att det på 1980-talet kom en respons som tvärtom vär-

derade det nöjsamma, det traditionella och kulturarvet. 

 Edquist har i linje med dessa resonemang framhållit hur 1980-talet innebar 

att det förflutna tillskrevs ett egenvärde, det blev en alltmer icke-problematiserad 

resurs; ett kulturarv som skulle upplevas och som regionalt och lokalt kunde an-

vändas som lockbete för turism och annan näringsverksamhet för att skapa eko-

nomisk utveckling och tillväxt.176 ”Upplevelsehistorien” tog exempelvis formen 

av forntidsbyar och medeltidsveckor. Det var en konsekvens av att kulturella fö-

reteelser generellt fick en större ekonomisk betydelse.177 Det ska emellertid infli-

kas att det även uppkom ”upplevelsehistoria” som snarare bedrevs ideellt, som 

lajv och rollspel, än drevs av kommersiella intressen. Diskutabelt är huruvida 

känslorna och upplevelserna var mål eller medel för kunskapen i de olika fal-

len.178 ”Upplevelsehistorien” är i vilket fall en del av en större utveckling av en 

”upplevelseindustri” och en ”kulturarvsindustri” som bland annat följt i spåren 

av den allt mer lukrativa massturismen.179 Enligt Edquist accelererade under 
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1980- och 1990-talet följaktligen ett mer konsensusinriktad bruk av historia, till-

sammans med att det kom en renässans för en öppet nationell historia.180 Orsa-

kerna till de nationalistiska stämningarna i landet och nationalismens förstärkta 

position i svensk historiekultur sägs vara att ”Sverige drabbades av en djup eko-

nomisk kris och samtidigt ansågs folkhemsepoken slutgiltigt ha gått till historien, 

varför landet måste bygga upp en ny självbild”. Som exempel på denna national-

istiska historia nämns framför allt utställningen ”Den Svenska Historien” med 

projektgruppens romantiska folksjälstänkande och utställningens traditionellt 

politiskt-historiska perspektiv, men också Herman Lindqvists historieskildringar 

tas som exempel: 

I Sverige var journalisten Herman Lindqvists historieskriv-

ning – vitt spridd genom etermedierna och bokverket Histo-

rien om Sverige – ett tydligt uttryck för utvecklingen. I vissa 

avseenden innebar den en återgång till idéer som nästan helt 

försvunnit efter andra världskriget, eller åtminstone 1950- 

och 1960-talen. Exempelvis hävdade Lindqvist i Hermans 

historia att svenskarna återigen borde kalla Gustav II Adolf 

för ”den store”. Att bönderna inte gjorde uppror under de 

stormaktstida krigen beskrev han som att ”hemmafronten 

svek aldrig”.181 

Inom folkrörelsesfären uppges dock uppsvinget för äldre epokers händelsehisto-

ria om kungar och krig ha varit ganska litet.182 Inom ABF förekom också att det 

beklagades över att arbetarklassen läste ”historiepopulisten” Lindqvist och Jan 

Guillou, när den en generation tidigare hade läst Per Anders Fogelströms oppo-

sitionella och alternativa historia.183 Det ska dock inflikas att Fogelström skrev 

skönlitterärt och inte populärhistoriskt. Däremot blev det inom arbetarrörelsens 

folkbildning på 1990-talet populärt med äldre historia om vikingar och ”rikets 

                                                             
180 Ibid., s. 299–301. 
181 Ibid., s. 333–334. 
182 Ibid., s. 341. 
183 Ibid., s. 339, 392. 



 

56 
 

vagga” i nationellt identitetsskapande riktning, med ett mer renodlat mytiskt för-

hållningssätt, utan problematisering av de kronologiska banden mellan förr och 

nu.184 

 Ett vanligt sätt att argumentera vad gäller den farliga nationalismens rasism, 

inom arbetarrörelsens folkbildning, blev att mot den ställa en föreställt god nat-

ionalism som kunde återerövra de nationella symbolerna från högerextremis-

terna.185 Sverige kunde också i mångkulturell anda framhållas som ett land med 

många nationaliteter, både i samtiden och i det förflutna, för att såtillvida ifråga-

sätta bilden av Sverige som en kulturellt enhetlig nation.186 Som Edquist påpekar 

var detta något som även Lindqvist gjorde med ”Historien om Sverige”.187 Det är 

emellertid ett tillvägagångssätt som tenderar att göra ”kultur” synonymt med et-

nicitet och nationalitet och därmed antyda att det finns ”naturliga” etniska skill-

nader.188 Edquist nämner också både utställningen ”Den Svenska Historien” och 

”Historien om Sverige” som exempel på hur Europa fick en mer framträdande 

plats i svensk historiekultur under 1990-talet: 

De som förespråkade en europeisk identitet brukade dock 

sällan förkasta de nationella identiteterna utan vidare. Tvär-

tom gick ofta närmandet till EG/EU och uppsvinget för 

svensk nationalism hand i hand. Exempelvis var betoningen 

av Sveriges förbindelser med Europa ett framträdande tema i 

Herman Lindqvists Historien om Sverige liksom i riksutställ-

ningen Den svenska historien.189 

Även om det fanns en trend att lyfta fram så kallade starka kvinnor – som ständigt 

återkommande drottning Kristina och heliga Birgitta – ur det förflutna i folkbild-

ningens historia under 1990-talet, bibehölls ”ofta ett traditionellt fokus på nat-

ionen, stora personligheter och politisk historia”.190 Edquist tycker sig se en lik-

nande tendens i 2000-talets kommersiella historia, där det som är välkänt säljer 

bäst och det som är välkänt vanligen är det som är ideologiskt dominant. I de 
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svenska bokförlagens utgivning prioriteras därför historiska verk om ”stora poli-

tiker, kungar och fältslag”.191 Han ser i det dominerande historiebruket från 

1980-talet fram till 2000-talet en övergripande tendens till hur det ”samlade 

historieintresset kanaliseras genom privata och individuella behov, det anses inte 

ha någon politisk laddning och det syftar inte till förändring av samhället”. En 

tydlig skillnad i 1990-talets renässans för nationell historia, jämfört med det tid-

iga 1900-talets historienationalism, är därför att den visserligen kan sägas vara 

folklig, men i en kommersiell bemärkelse präglad av varuform, livsstil och sub-

kultur – med andra ord en fragmentisering av historiekulturen: 

För många konsumenter av historia – för att använda ett 

samtida språkbruk – fyller sannolikt den ”traditionella” 

historien om kungar och krig liknande behov som för dem 

som intresserar sig för folkdans, hantverk, gamla bilar eller 

tåg. Det gemensamma är intresset för det förflutna som ett 

egenvärde, som ett personligt intresse eller en hobby. Samma 

sak kan sägas om dem som är intresserade av ”historia” i all-

mänhet, exempelvis många av dem som läser tidskrifter som 

Populär Historia. Det är då helt enkelt fråga om ett antikva-

riskt bruk av historien i Friedrich Nietzsches mening. I denna 

mening har den gamla historienationalismen blivit en av 

många subkulturer.192 

Förutom det antikvariska bruket av historien, som skapar förankring, trygghet 

och orientering genom samlande och bevarande, menade Nietzsche att det fanns 

ytterligare två idealtypiska historiebruk i livets tjänst: det monumentalistiska 

som inspirerar och tröstar genom exempel och förebilder, och det kritiska som 

värderar och bryter sönder och som handlar om att göra sig fri från historiens 

bördor för att kunna bygga nytt utifrån hur det borde ha varit.193 Den vänsterra-

dikala strömningen från slutet av 1960-talet med en tydligt politiserad, kritisk 

och emancipatoriskt bruk av historia, kan således sägas stämma in på Nietzsches 

kritiska historiebruk. 
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 Edquist understryker att det i en given epok samexisterar kulturella och ideo-

logiska lager, varför en historiekultur aldrig kan ses som något monolitiskt, utan 

att det snarare är ”en sammanstrålning av ideologiska processer på olika nivåer 

och med olika ’rörelsetakt’”.194 För att kunna identifiera ”typiska” beståndsdelar 

i en historiekultur menar Edquist att det går att använda kulturforskaren Ray-

mond Williams resonemang om att varje tid präglas av ett dynamiskt samspel 

mellan dominerande, kvarlevande och framträngande kulturformer.195 Edquist 

vidhåller likväl att det från 1960-talet och framåt skett viktiga förskjutningar: 

När man exempelvis i det sena 1900-talet talar om att an-

vända historien som en resurs för ekonomisk utveckling finns 

likheter med många hembygdsivrares ideal under 1900-talets 

början; att studiet av en bygds historia och samtida förhållan-

den skulle bidra till dess utveckling för framtiden. Skillnaden 

är att i dag är det förflutna av direkt ekonomisk betydelse, 

snarare än ett led i en övergripande tankefigur om ett histo-

riskt medvetande där man skulle bygga på traditionens 

grund.196 

Edquist aktualiserar i slutet av sin udnersökning en rad frågor om de tongivande 

historiekulturella tendenserna sedan 1980-talet: är tiden över för radikala och 

visionära historiska utvecklingsberättelser om ett bättre samhälle, uppburna av 

starka sociala rörelser? Är det som återstår upplevelsehistoria och kulturarvs-

vurm för underhållning och ekonomisk vinning? Återstår en mångfald av grup-

pers och minoriteters alternativa historier i en värld utan reella historiska alter-

nativ, där kultursfären kontrolleras av allt färre och större förlags- och mediekon-

cerner?197 Det är kritiska frågeställningar som ställer den historiekulturella ut-

vecklingen på sin spets och som kommer att diskuteras i det avslutande kapitlet. 

 

1990-talets omvälvningar 

Det har inom den historiedidaktiska forskningen framhållits att det växte fram 

ett ökat folkligt intresse för historia, historiska frågor och historiska perspektiv i 
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skärningen mellan 1980-talet och 1990-talet, inte bara i Sverige, utan i hela 

Europa och OECD under 1990-talet. Det var exempelvis en grundläggande hypo-

tes för det hittills största forskningsprojektet i Sverige om historiekultur, ”Förin-

telsen och den europeiska historiekulturen” (2001–2005).198 Även i den anglo-

saxiska världen har det talats om tidens ”boom in historical activities” och ”the 

history boom”. 199 Förklaringarna till historiens påstådda återkomst rör främst de 

omvälvande geopolitiska händelserna i Sovjet och Östeuropa. Rörande Sverige 

specifikt kan också den ekonomiska kris som Sverige hade och den etiska kris 

som historien om folkhemmet och välfärdssamhället gick igenom anges som or-

sak. 

 Vid början av 1990-talet fick det kalla kriget ett slut med Sovjetunionens och 

den östeuropeiska planekonomiska socialismens sammanbrott, Berlinmurens 

fall och Tysklands enande. Med det upphörde den geopolitiska uppdelningen av 

Europa i en västlig och östlig del. Hösten 1992 drabbades den svenska kronan av 

en spekulationsvåg. De för världsekonomin allt mer primära internationella fin-

ansmarknaderna var instabila vilket kom att påverka de flesta västeuropeiska va-

lutor och den svenska kronan särskilt hårt. Frågan om ett svenskt medlemskap i 

den europeiska gemenskapen (EG) och invandringsdebatten blev också aktuell 

vid den här tiden.200 I november 1994 hölls svensk folkomröstning om medlem-

skap i EG. Den 1 januari 1995 blev landet medlem i EG. Samtidigt rasade ett in-

bördeskrig i forna Jugoslavien vilket orsakade en stor migrationsvåg i Europa 

som i Sverige konkretiserades genom nyanlända flyktingar. Avslöjandet att det 

fanns koncentrationsläger i Bosnien genererade dessutom kritiska frågor om ci-

vilisatorisk utveckling och i fall inget gick att lära av historien. Det var en geopo-

litisk utveckling som verkar ha bidragit till att rubba och förändra den kontinuitet 

i varandets och världens ordning som hade etablerats efter det andra världskri-

gets slut och som började luckras upp under tidigt 1970-tal: Vad innebar det att 

vara svensk och att vara europé? Hur skulle de nygamla ländernas relationer till 

etablerade stater komma att utvecklas? Hur skulle en ny världsordning komma 

att se ut när den gamla hade raserats.201 
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 Vid 1990-talets början såg också uppbyggnaden av den svenska välfärdsstaten 

ut att ha nått vägs ände. Landet hade djupa ekonomiska problem. I socialdemo-

kraternas regeringsförklaring 1990 sades uppgiften vara att föra en ansvarsfull 

ekonomisk politik vilken skulle ”överordnas övriga politiska krav”. Ett ekono-

miskt krisprogram lades fram med löne-stopp, pris-stopp, hyres-stopp och kom-

munalskatte-stopp, begränsningar i strejkrätten samt höjda avgifter för avtals-

stridiga arbetsnedläggelser. Centrala statliga lösningar fick börja ge vika för pri-

vatisering, marknadsanpassning och individualisering.202 

 Historiens ökade kommersiella värde på 1990-talet föregicks av vad Edquist 

menar var ”ett allmänt uppsving för historieintresset i Sverige och övriga väst-

världen” åren runt 1970.203 

Det riktade sig mestadels mot andra aspekter av det förflutna 

än den nationella historia, eller världshistoria, som skolorna 

och yrkeshistorikerna dittills oftast erbjudit. Till stor de rörde 

det sig om släktforskning, lokalhistoria och ”historien under-

ifrån”: kvinnornas, arbetarnas eller de etniska minoriteternas 

ofta oskrivna historia. I Sverige kom viktiga delar av denna 

breddade historiekultur att kanaliseras genom folkbild-

ningen.204 

Som förklaring till intresset nämns en ideologisk förskjutning åt vänster; ett kul-

turellt klimat som betonade mer informella och icke-auktoritära former, ifråga-

sättandet av industrisamhällets övergripande ideologi om oändlig ekonomisk till-

växt baserad på oavbruten exploatering av naturresurserna; samt att efterkrigs-

tidens rekordår hade avstannat och ersatts av en kris och en stagnation i världs-

ekonomin som fortfarande sägs pågå. Kulturgeografen David Harvey var tidig 

med snarlika resonemang om hur finanskapitalismens epok, sedan 1970-talet, 

verkar ha bidragit till känslan av en värld bortom kontroll och en försvinnande 

nationell karaktär som håller på att brytas ned av global kultur. Framväxten av 

olika former av familjehistoria och hela kulturarvsindustrin har angetts som ex-

empel på sociala aktiviteter som syftar till att bevara det förflutna och självet i 

                                                             
202 Ibid., s. 186–201. Regeringen drog emellertid tillbaka inskränkningarna i strejkrätten och de 
höjda strejkböterna. Förslaget om lönestopp gick dessutom inte igenom i riksdagen, s. 195. 
203 Edquist, 2009, s. 240. 
204 Ibid., s. 240. 
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den finansiella globaliseringens tidevarv.205 De Groot är inne på samma linje och 

föreslår att det kan vara en ökad samtida oro för social atomisering som driver 

sökandet efter rötter och nationell identitet.206 Tilläggas kan att det givetvis kan 

vara fråga om både divergerande och konvergerande intressen. På en mer allmän 

existentiell nivå har de Groot också framhållit hur historia och populärhistoria 

kan fylla en terapeutisk funktion genom att historien påminner oss om vår egen 

dödlighet och kan trösta oss från traumat det kan vara att leva, genom att histo-

rien kan manifesteras som ”det andra” mot vilket vår egen existens kan relateras 

och jämföras.207 

 

Ekonomi, risk och osäkerhet 

Edquist påpekar vidare hur den akademiska historieskrivningen under 1970-talet 

präglades av samhällsvetenskapliga teorier och modeller, vilket ofta ytterligare 

vidgade klyftan till den bredare allmänheten.208 Från Edquists perspektiv, folk-

bildningens historia från 1920-tal till 2000-tal, är det rekordårens exceptionellt 

starka tillväxtperiod som är undantaget och utvecklingen från 1970-talet som är 

en återgång till det normala i fråga om intresset för historia: 

Bruken av historien och förändringarna däri kan dock endast 

delvis härledas till samtida politiska eller sociala skeenden. I 

vissa avseenden är det svårt att se något kvalitativt nytt i bru-

ken av historien under senare decennier. Mycket av det histo-

rieintresse som blomstrat från 1960- och 1970-talen är snar-

ast ett uttryck för ett övergripande modernt sökande efter nå-

got förlorat, som följer av en överordnad tankefigur om ett 

samhälle i ständig förändring. Ur det perspektivet kan man 

betrakta det ökade historieintresset från runt 1970 som en 

”normalisering”, där det var tiden närmast efter andra världs-

kriget som var undantaget.209 

                                                             
205 David Harvey, The Condition of Postmodernity. An Enquiry into the Origins of Cultural Change, 
Oxford: Basil Blackwell 1990, s. 86–87. 
206 De Groot, 2009, s. 74. 
207 De Groot, ”’Perpetually dividing and suturing the past and present’: Mad Men and the illusions 
of history”, i de Groot (ed), 2012, s. 127, 134. 
208 Ibid., s. 239–242, 298–301. 
209 Ibid., s. 299. 
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En övergripande orsak kan vara att 1970-talet innebar återkomsten av ekono-

miska kriser i världen med globala verkningar, vilka då inte hade inträffat i någon 

större utsträckning sedan andra världskriget. En av dem som hävdar att 1970-

talet var en brytningstid i kapitalismens historia är sociologen Wolfgang Streeck 

som exempelvis nämner hur återuppbyggnaden de tre ”gyllene” decennierna ef-

ter kriget avtog med den begynnande krackeleringen i det internationella valuta-

systemet och återkomsten av kriser i världsekonomin.210 Sedan dess menar 

Streeck att staterna i OECD har blivit tvungna att köpa sig tid och tillväxt genom 

först den ökade penningmängden och höga inflationen på 1970-talet, sedan den 

ökade statliga skuldsättningen på 1980-talet och slutligen den enorma mark-

naden för kreditgivning till hushållen som har växt radikalt sedan 1990-talet. 

Detta är, enligt Streeck, upptakten till den trefaldiga kris som främst OECD-värl-

den upplever sedan 2008 och som innefattar en bankkris, en statsfinansiell kris 

och en realekonomisk kris: 

De tre kriserna hänger uppenbarligen nära samman: bank-

krisen med den fiskala krisen via pengar, bankkrisen med 

den realekonomiska krisen via krediter och den statsfinansi-

ella och den realekonomiska krisen via statliga utgifter och 

intäkter. De förstärker varandra, varvid de tre krisernas om-

fattning, relativa betydelse och sammanflätning med 

varandra varierar från land till land.211 

I fråga om livets risk- och osäkerhetsmoment har det i samtida makroekonomisk 

och sociologisk forskning exempelvis poängterats att dessa sedan 1970-talet allt 

mer har kommit att bli en fråga för individen och hushållen.212 Att sälja sin ar-

betskraft och ha ett lönearbete är inte längre synonymt med att den sociala exi-

stensen är säkrad.213 Fasta heltidsanställningar har kommit att ersättas med 

osäkrare arbetsvillkor.214 Individernas och hushållens boende, utbildning och 

                                                             
210 Wolfgang Streeck, Köpt tid. Den demokratiska kapitalismens uppskjutna kris. Adornoföre-
läsningar i Frankfurt 2012, Göteborg: Daidalos 2013, s. 19. 
211 Ibid., s. 27. 
212 Dick Bryan, Michael Rafferty and Chris Jefferis, “Risk and Value: Finance, Labor, and Produc-
tion”, i Melinda Cooper and Martin Konings (eds.), Rethinking Money, Debt, and Finance after the 
Crisis, The South Atlantic Quarterly (SAQ), 114:2, April 2015, s. 307–330. 
213 Lisa Adkins, ”What are Post-Fordist Wages? Simmel, Labor Money, and the Problem of Value”, 
Cooper and Konings, 2015, s. 337. 
214 Bryan, Rafferty and Jefferis, 2015. 
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sjukvård har i ökad utsträckning blivit beroende av låntagande och skuldsättning. 

Konsumentkrediter har följaktligen blivit en viktig vara på de finansiella mark-

naderna. Sammantaget är det en socioekonomisk utveckling som, parallellt och i 

samspel med den geopolitiska, har skapat en större osäkerhet inför framtiden. 

Välfärdsstaterna, med dess olika varianter av keynesiansk stimulanspolitik, ga-

ranterade under den fordistiska produktionsepoken en viss stabilitet genom att 

absorbera mycket av framtidens risker och osäkerhet, och på så sätt samman-

koppla nuet med framtiden. I takt med nedmonteringen av välfärdsstatens soci-

ala åtaganden har risker och osäkerhet således allt mer kommit att överlåtas åt 

individen och hushållen som investerare, vilka själva i större utsträckning får ad-

ministrera sina livsvillkor på olika marknader.215 Det är därför troligt att dessa 

ekonomiska och sociala omständigheter också har kommit att påverka männi-

skors historiemedvetande. 

 Det har kallats privatiserad keynesianism när privat skuldsättning ersätter 

statlig skuldsättning som mekanism för att utvidga den politiska ekonomins för-

råd av fördelbara resurser.216 Streeck menar att det är det tredje och hittills sen-

aste försöket att kompensera för efterkrigskapitalismens löften genom tidigare-

lagd köpkraft. De privata hushållen kan på egen räkning och på egen risk belåna 

och skuldsätta sig för att uppväga för minskade inkomster från förvärvsarbete 

och sociala omfördelningar. Streeck poängterar att Sverige och de skandinaviska 

länderna inte är något undantag i de tre monetära metoderna som sedan 1970-

talet har använts för att försöka befrämja ackumulationsprocessen och skapa till-

växt och välstånd:217 

Även i Sverige fungerade inflation, statlig skuldsättning och 

privat skuldsättning som kommunicerande kärl under fyra 

årtionden. När inflationen gick ned efter 1980 ökade den stat-

liga skuldsättningen, som vid årtiondets mitt kulminerade i 

den första av de två allvarliga finanskriser som drabbade lan-

det efter efterkrigstidens slut. Den snabba minskningen av 

statsskulden med över 20 procentenheter under den borger-

liga regeringen fick förstås inflationen att stiga och möjlig-

gjordes samtidigt av detta. Mot slutet av 1980-talet kom en 

                                                             
215 Ibid., s. 308. 
216 Streeck, 2013, s. 56. 
217 Ibid., s. 60. 
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ny brytpunkt, då inflationen minskade och statsskulden åter 

steg snabbt. Den andra finanskrisen 1994 utmynnade i en 

lång period av budgetkonsolidering med konstant låg inflat-

ion. Sverige blev en förebild för konsolideringsinternat-

ionalen. I gengäld började en långsiktig ökning av de privata 

hushållens skuldsättning.218 

Som Edquist har poängterat behöver omvälvande samhällsförändringar inte vara 

tillräckligt för att intresset för historia ska förstärkas, utan att det verkar som om 

förändringarna också måste anses innebära viktiga förluster.219 

 

En förändrad historiekultur 

Frågor med en ”ovanligt stark modernitetskritisk udd” började från 1980-talet att 

ställas i offentlig diskussion om vad i den svenska folkhems- och välfärdshistorien 

som hade gått fel med en tydlig uppgörelsetematik om identitet, ansvar och 

skuld.220 Framför allt historikern Yvonne Hirdmans bok Att lägga livet tillrätta 

– studier i svensk folkhemspolitik (1989), brukar nämnas som betydande för den 

diskussionen.221 Undersökningen behandlar det utopiska arvet inom socialde-

mokratin, skildrat genom makarna Gunnar och Alva Myrdals försök till rational-

isering av livet med social ingenjörskonst. Folkhemmet beskrivs som karaktäri-

serat av en reformistisk ingenjörsideologi med projektet att stegvis uppfostra det 

svenska folket till moderna människor.222 Modernitetens självtillräckliga fram-

gångsberättelse om framåtskridandets gränslösa möjligheter, enligt vilken det 

förgångna var något vi äntligen hade passerat och lagt bakom oss, började ifråga-

sättas. Uppmärksamheten riktades bland annat mot det politiska agerandet un-

der andra världskriget och tvångssteriliseringen av ”mindervärdiga” som utförts 

från 1930-talet till 1970-talet.223 Journalisten Maria-Pia Boëthius Heder och 

samvete. Sverige och andra världskriget (1991) samt journalisten Maciej Zarem-

bas artiklar ”Rasren i välfärden” och ”De olönsamma skars bort” i Dagens Ny-

heter 1997 har menats varit avgörande för debatten.224 Det är svårt att leda i bevis 

                                                             
218 Ibid., s. 59–60. 
219 Edquist, 2009, s. 236. 
220 Karlsson, 2014, s. 17. 
221 Hirdmans studie tillkom inom ramen för den statliga Maktutredningen (1985–1990). 
222 Förutom Zander 2001, se även Wiklund, 2006, s. 76, 81–83, 405–407. 
223 Zander, 2001, s. 463. 
224 Ibid., s. 409–421; Wiklund, 2006, s. 405–407. 
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att frågor om historia blev mer aktuella än vad de hade varit tidigare, men de ser 

ut att ha fått en förnyad nationell inramning och ett nytt innehåll genom dess 

potentiella meningsfullhet.225 

 I den historiedidaktiska forskningen har det framhållits att det förnyade in-

tresset för historia var en konsekvens av och ett svar på de omvälvande händelser 

som bröt med många människors förståelse av och orientering i sin omvärld. 

Historiker har hävdat att den historiska dimensionen i samhället faktiskt fick nå-

got av en återkomst – inte bara i Sverige utan i hela Europa under 1990-talet.226 

I Sverige har framför allt Klas-Göran Karlsson varit tongivande med den här hy-

potesen om ”historiska borderline events, gränssättande händelser som rubbar 

våra traditionella föreställningar om tid, om kontinuitet och förändring”.227 En 

internationellt välkänd förfäktare för hypotesen är filosofen Paul Ricoeur som 

hävdar att människor i livsfaser av signifikant förändring eller trauman tenderar 

att bli mer medvetna och få en starkare känsla för historia och sig själva som hi-

storiska varelser. Han menar att den här medvetenheten involverar en känsla av 

delad erfarenhet av att påverkas av och delta i händelser större än en själv.228 

 Angående frågan om historiens ökade popularitet i slutet av århundradet 

nämndes tidigare att tidskriften Populär Historia startades 1991. Redan påföl-

jande år, 1992, ökade den årliga utgivningen från fyra nummer till sex nummer 

per år, och 1999 ökade den till åtta nummer per år. Sedan 2004 har Populär 

Historia utkommit med tolv nummer per år.229 År 1993 hade den historiska bok-

klubben Clio omkring 12 500 prenumererande medlemmar och 1995 hade den 

18 000 medlemmar.230 Att historia blev mer kommersiellt gångbart som vara i 

detaljhandeln visar bokförsäljningen av historiska böcker vilken ökade och top-

pade parallellt med efterkrigstidens dittills kanske värsta lågkonjunktur. Enligt 

                                                             
225 Den förnyade inramningen och innehållet är t ex en slutsats som Zander gör, Ibid., s. 455. 
226 Se t ex Karlsson, 2003, s. 18; Karlsson, 2004, s. 25; Karlsson, 2010, s. 19. 
227 Karlsson, 2014, s. 63. 
228 Paul Ricoeur, Time and Narrative, vol 1, Chicago: University of Chicago Press 1984, s. 274. 
229 Sjöland, 2011, s. 43. Populär Historia hade 2015 för övrigt en räckvidd på 171 000 läsare, medan 
dess främste konkurrent, Allt om Historia, hade en räckvidd på 200 000 läsare. Båda magasinen hade 
en räckviddstopp runt 2010–2011 som därefter har minskat: http://www.tns-sifo.se/me-
dia/590959/2016-03-23_reachcirculationtrends_2006_2015.pdf (2016 07 19). 
230 Anders Sundelin, ”I rök och damm. Slaget om den svenska historien”, Månadsjournalen nr 5, 
1993, s. 60; Rebas Hain, ”Havet som nav. Brittiskt verk levandegör Östersjöområdets historia”, Göte-
borgs-Posten, 1995 05 12. 
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svensk bokkatalog och statistisk årsbok sjönk därefter försäljningen av bland an-

nat historiska böcker från mitten av 1990-talet till 2000-talet.231 Angående me-

diekonsumtion ska det poängteras att tidskriftsutgivningens upplagor har fort-

satt att öka i relation till bokförsäljningens neråtgående kurva under 2000-talet, 

Populär Historia inte undantagen, och antalet populärhistoriska magasin har 

fortsatt att öka och därmed svara mot det ökade behovet av historiekonsumt-

ion.232 Sedan millennieskiftet återfinns över tio populärhistoriska magasin på den 

svenska tidningsmarknaden.233 

 Förutom uppgörelsen med folkhemsbyggets mörka sidor under 1990-talet, 

kan ett förnyat intresse för äldre svensk historia noteras. Angående intresset för 

den tidigmoderna perioden verkar det inte ha varit chauvinistiskt tillrättaläg-

gande och legitimerande. Tvärtom visar Zander att det mer har handlat om ett 

existentiellt behov av att läsa om Sveriges storhet och förfall i historisk tid.234 I 

och med att framtidsutsikterna inte längre syntes lika självklart hoppfulla kunde 

det förflutna framstå som desto mer intressant. Behoven av att revidera en nat-

ionell identitet bidrog till ett förnyat intresse för den äldre historien i allmänhet 

och stormaktstiden i synnerhet. Den sistnämnda perioden kunde fungera både 

som föredöme och avskräckande exempel i förhållandet till nuet – vilket inte 

längre framstod som den dittills högsta punkten i modernitetens kontinuerliga 

progressiva utveckling. Förutom stormaktstiden koncentrerades intresset för 

svensk historia under 1990-talet till ”baksidan” eller ”skuggsidan” av 1930- och 

1940-talens folkhemsbygge.235 Det var framför allt tvångssteriliseringarna och 

landets agerande under andra världskriget som diskuterades. Stormaktstiden var 

heller inte kontroversiell såsom modernitetens folkhemsbygge var.236 I samband 

med den ekonomiska krisen och nedmonteringen av delar av välfärdsstaten kom 

uppgörelserna med den tidigare inflytelserika socialdemokratiska historieskriv-

ningen, folkhemshistorien och välfärdsberättelsen, som hade dominerat historie-

bruket under den fordistiska industrialismens högkonjunktur. Zander poängte-

rar att när den här, ”den andra stormaktstiden”, närmade sitt slut under 1980-

talet började kritiska frågor att ställas om vad som hade gått fel med den svenska 

                                                             
231 Ludvigsson, 2003, s. 42. 
232 Ibid., s. 44, 47, 54. 
233 Monika Vinterek, ”The use of powerful men, naked woman and war to sell. Popular history mag-
azines in Sweden”, Hannig, Popp and Schumann (eds.), 2015, s. 295. 
234 Zander, 2001, s. 455–460. 
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utvecklingen.237 Välfärdsprojektet hade byggts upp på den industriella ekonomin, 

och den nationella identiteten hade under efterkrigstiden kommit att baseras på 

och närmast bli identisk med den starka välfärdsstaten.238 När industriarbetena 

allt mer försvann från den svenska till den globala arbetsmarknaden och ekono-

misk kris dessutom rådde, började hela historien om modernitetens välfärdspro-

jekt att ifrågasättas och diskuteras.239 Det skapade en situation som inte bara 

gynnade intresset för en historia som berättade om landets fornstora dagar, utan 

också intresset för en historia som avromantiserade hela stormaktstiden.240 

 Det ska poängteras att det inte enbart är historiker i Sverige som hävdar att 

ett nytt folkligt intresse för historia i otaliga former kunde noteras under 1980- 

och 1990-talet, utan det verkar vara ett fenomen i hela OECD-området. Som ett 

akademiskt gensvar på den här utvecklingen, och samtidiga påståenden om en 

utbredd folklig historielöshet från främst konservativa politiker och samhällsde-

battörer, har det i USA, Australien och Kanada sedan slutet av 1990-talet gjorts 

omfattande undersökningar, med båda kvantitativa och kvalitativa metoder, av 

befolkningarnas intresse för, relation till, värdering och användning av historia i 

vardagen.241 Orsakerna till det tillsynes ökade folkliga historieintresset är svåra 

att klarlägga empiriskt, men de hypotetiska svaren har bland annat pekat på hur 

en allt mer påtaglig globaliseringsprocess och en ökad teknologisk tillgänglighet 

och användbarhet.242 Den mikroteknologiska utvecklingen sedan 1970-talet har 

gjort att det går att producera en billigare och mer funktionell medieteknologi, 

vilket har gynnat spridningen av och tillgången till olika medietekniker som inte 

bara har gynnat konsumtionen av medieprodukter, utan också användarnas egen 

produktion av innehållet.243 Inte minst persondatorn och internet har sedan slu-

tet av 1990-talet varit centrala i den här självbiografiska eran.244 Den tekniska 

utvecklingen har således bidragit till att sprida både konsumtionen och produkt-

ionen av historia. 

                                                             
237 Zander, 2001, s. 456, 463, 467. 
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239 Se också Wiklund, 2006, s. 74–84, 377–425. 
240 Zander, 2001, s. 456, 463, 467. 
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 En gemensam och övergripande tendens som kan ses i de tre nationella under-

sökningarna i USA, Australien och Kanada om befolkningarnas historiebruk är 

att människor i ökad utsträckning tar initiativ till att ta del av historia och också 

att själva göra historia av det förflutna, och att det framför allt handlar om olika 

former av personligt orienterad familjehistoria. I motsats till akademisk historia 

är den här historien oftast inte arkivbaserad och kronologiskt strukturerad, utan 

utgår från specifika platser och saker som släktklenoder och den är snarast gene-

alogiskt sökande efter tillhörighet bakåt i tiden, med en utgångspunkt i nuet, för 

att lokalisera sig själv i tid och rum. Rosenzweig och Thelen, som ansvarade för 

den amerikanska studien, undvek systematiskt termen historia eftersom de i 

undersökningens inledningsskede noterade hur historia av många intervjuperso-

ner associerades med skolundervisning, faktainlärning av datum, tråkiga lärare 

och dammiga arkiv.245 Historia tenderade alltså att förstås som någonting distan-

serat, personlig irrelevant som formulerades av en akademisk expertis i läro-

böcker. Det är intressanta resultat för den föreliggande undersökningen. Resul-

taten gäller visserligen USA och dess specifika historiekultur, men resultaten gäl-

ler 1990-talet och som vi kommer att se, var det attityder till historia som även 

förekom i Sverige. Ashton och Hamilton fann liknande svar i den australiska stu-

dien, då datum, förenklade skildringar av komplexa skeenden och personer, 

framstod som tråkig och utan mening för flera medverkandes liv. Historien stod 

för de intervjupersonerna i motsättning till historier, som var personliga, lokala 

och fantasieggande.246 

 Den här egalitära utvecklingen i historiegörandet har hävdats resultera i att 

definitionen av historia har blivit mer elastisk och att den akademiskt-discipli-

nära historien inte längre är samma givna auktoritet i att definiera historia, utan 

snarast är en av flera historiepraktiker. Baserat på alla vardagliga former av histo-

rieskapande som förändrar och utmanar den akademiska historiedisciplinen gör 

The Pasts Collective i Kanada till exempel en analytisk distinktion, utan normativ 

hierarki, mellan tre huvudsakliga historiepraktiker: en mer personlig familje-

historia, ett offentligt historiebruk och en metodiskt regelstyrd akademiskt histo-

ria.247 Och när historia praktiseras relativt självständigt från den akademiska 

historien, utmanas också den traditionella historikerns auktoritet över historia 
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och hur historia ska och kan göras av det förflutna.248 För som Ashton och Ham-

ilton framhåller kan inte de olika formerna av personligt och offentligt historie-

bruk avfärdas av akademiker som enbart popularisering, underhållning eller pro-

paganda, då de aktualiserar komplexa frågor som akademiska historiker måste 

reflektera över.249 

 Parallellt med den utvecklingen under 1970- och 1980-talet fanns det inom 

stora delar av OECD-ländernas historievetenskap ett kvantitativt socialhistoriskt 

ideal med ett specialiserat och abstrakt språkbruk. Det gjorde att de akademiska 

historikernas samtal blev tämligen internt. I fråga om Australiens situation me-

nar Ashton och Hamilton att historievetenskapens produktion av en historia som 

inte tilltalade en icke-akademisk publik svårligen kan förklara ett ökat intresse 

för historia, men att det kan ha bidragit till att en marknad för en mer inlevelsefull 

och berättad historia med tydliga aktörer lämnades åt andra historiker och histo-

rieproducenter.250 

 Jag menar att vad Streeck kallar ”raserandet av efterkrigstidens ordning” från 

1970-talet, i kombination med de omvälvande geopolitiska förändringarna i 

Ryssland och Östeuropa runt 1990, är de yttersta förklaringarna till de sociala och 

kulturella utvecklingar som gjorde att svenskar i större utsträckning än under ef-

terkrigstidens ”gyllene år” sökte sig till historia för att söka svar och orientering i 

tillvaron.251 Under 1980- och 1990-talet går det således att se en utveckling med 

ett, till synes, växande folkligt intresse för historia, samtidigt som den akade-

miska historien inte nödvändigtvis är en självklart normerande auktoritet för vad 

historia är, utan tvärtom i likhet skolans historieundervisning kan upplevas som 

främmande i relation till det egna livet. Det skapade behov av och marknad för 

skickliga historieberättare som Englund och Lindqvist, med förmågan att tilltala 

en större publik och svara mot historieintresset. 

 Angående hypotesen om det kausala sambandet mellan genomgripande eko-

nomiska, politiska och sociala förändringar, dess konsekvenser i form av ett för-

ändrat historiemedvetande och hur både ett tänkande om och med historia har 

manifesterats kulturellt, verkar den ha blivit ett föregivettagande som har fram-

hållits så ofta att den verkar ha blivit till en sanning. Det kan emellertid vara svårt 

att empiriskt belägga orsak och verkan mellan samhällsförändringar och en 

                                                             
248 Paul Ashton and Paula Hamilton, ”Connecting with History: Australians and Their Pasts”, Ashton 
and Kean, 2012, s. 23–42. 
249 Ashton and Hamilton, 2007, s. 131. 
250 Ashton and Hamilton, 2007, s. 18, 128. 
251 Citatet se Streeck, 2013, s. 11. 
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historiekulturell sådan, alltså samhällets kulturella manifestationer av histo-

ria.252 Förklaringarna kan bli beroende av vad som har karaktäriserats som ”vid-

lyftiga kontextuella resonemang”.253 Samtidigt hävdar jag att det är viktigt att för 

den skull inte undvika försök att relatera undersökta historiekulturella processer 

till samhällets förändring som presumtivt villkor. 

 En underliggande dualism som pockar på ett klargörande är hur den parallella 

uppkomsten i åtminstone stora delar av OECD-områdets historiekulturer från 

1980-talet av dels ett folkligt historiebruk utan någon större förmedling av aka-

demiska experter, som gör att människor själva kan söka information och formu-

lera egna historienarrativ, dels historiker som medieprofiler och populärkultu-

rella celebriteter har blivit mer synliga än någonsin, kan förklaras. Det är ju till 

synes motstridiga fenomen: å ena sidan en gör-och-upplev-det-själv-kultur, och 

å andra sidan ett mediemarknadsfenomen som förutsätter en stor konsumerande 

publik som gärna tar del av populärhistorikernas färdigformulerade narrativ i tv 

och böcker. I samband med en diskussion om hur internet har medfört en delak-

tighetskultur där det enkelt går att kommentera och diskutera de stora mediefö-

retagens produkter och texter formulerar de Groot detta dualistiska förhållande 

snarlikt: 

This babbling multiplicity of comment might promise a type 

of enfranchisement and voicing of the marginalised but it is 

occurring simultaneously with a shoring up of the popular 

historian’s gatekeeper status. There is a dichotomy between 

the status accorded to the public historian and the seeming 

grassroots revolution in historical participation that many of 

the genres and media examined by this book encourage.254 

Han kommer emellertid inte med någon förklaring till den identifierade dual-

ismen. Vad som kan konstateras är att mediebrukarens agens framför allt förut-

sätter internet som digital teknologisk innovation och hur det kan utmana histo-

riekunskapens traditionella strukturer och hierarkier. Vidare förutsätter popu-

lärhistorikerna som medieprofiler och populärkulturella signum en omfattande 

reifiering av den historiska kunskapen. Båda fenomenen är ytterst utslag av 

                                                             
252 Åström Elmersjö, 2013, s. 147. Se också Sjöland, 2011, s. 53. 
253 Ibid., s. 308. 
254 De Groot, 2009, s. 48. 
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marknadens utveckling och utbudets variation som har skapat mediala omstän-

digheter som den historieintresserade allmänheten har att använda och ta del av 

efter intresse och förmåga. Frågan borde kanske därför inte handla om de till sy-

nes diametralt olika historiekulturella mediefenomenen, utan vad som har drivit 

intresset för historia sedan 1980-talet. 
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Peter Englund 
 

Biografi och bibliografi 

Peter Englund föddes den 4 april 1957 i Boden, Norrbotten, där han också växte 

upp med mamma, pappa och två bröder. Englund har beskrivit sin familj som 

”icke-akademisk, där ingen läst på universitet, och där sådana studier på inga vis 

var en självklarhet”.255 Hans pappa arbetade först som ölutkörare för Luleå Bryg-

geri och hans mamma var hemmafru. Pappan läste sedan till ingenjör och kom 

att arbeta för Fortifikationsverket i Boden. Mamman kom sedermera att arbeta 

för brandkårens växel i Boden. 

 På gymnasieskolan läste Englund först vårdlinjen i två år, tog examen och 

läste sedan även den humanistiska linjen, han har således två gymnasieexamina. 

Det var också på den humanistiska linjen som han tror att hans intresse för histo-

ria grundlades: 

När jag började läsa på Tallboskolan blev dock studierna i 

historia lite mer avancerade, och mitt intresse kom faktiskt 

främst av dessa fördjupningar, möjligheterna att gå bortom 

böckernas allra vanligaste grundfakta och pedagogiska för-

enklingar. Jag hade också en bra historielärare – du hittar 

ofta en sådan bak [sic] de flesta historiker –, Ivan Åkerlund. 

När jag sedan upptäckte att jag hade alla rätt på praktiskt ta-

get samtliga historieprov, mognade det fram en vag föreställ-

ning om att detta nog var ett ämne som det skulle vara roligt 

att gå vidare i.256 

Ett arbetsliv på universitetet var inte någon självklarhet i familjen och det fanns 

inte heller någon sådan framtidsplan. Efter gymnasietiden gjorde han militär-

tjänst under femton månader i artilleriet, varav tre månader på Artilleriets ka-

dettskola i Jönköping, men när det var dags att fullborda värnplikten med kadett-

skolan har Englund uppgett hur hans inledande entusiasm för det militära hade 

försvunnit och att det ur ledan kom ett behov av att få tiden att gå och hur han då 

                                                             
255 Peter Englund, ”En virtuell intervju Bestående dels av frågor jag fått, dels av sådana jag önskar 
att jag fått”, http://www.peterenglund.com/ommig_virtuell.htm (2015 06 29). 
256 Ibid. 

http://www.peterenglund.com/ommig_virtuell.htm
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började läsa, med allt större glädje, och kom så att utveckla en intellektuell upp-

täckarlust. 

 Samtidigt var han ”rätt djupt politiskt engagerad” ända sedan det tidiga 1970-

talet ”i vänstervågens eftersug” och var aktiv i både FNL-rörelsen (Sydvietnams 

nationella befrielsefront) och SSU (Socialdemokratiska Arbetarpartiets ung-

domsförbund):257 

Efter en del krakel med de allerstädes närvarande SKP-arna, 

fick jag efter en tid höra att jag inte längre var välkommen i 

Bodens DFFG (De Förenade FNL-grupperna).258 

Angående SSU var han med i ”en trotskistiskt anstruken fraktion, formerad runt 

tidningen "Offensiv".”259 De hade hemliga möten och betecknade sig med täck-

namn med omvända initialer. Han har lagt ut texten om sitt formella politiska 

engagemang som följer: 

En före detta flickvän gick till dåvarande SSU-ordföranden 

Lars Enqvist med en del av mina gamla papper, som jag en 

kväll kunde se dessa i TV-Aktuellt – det var en lite märklig 

upplevelse –, som bevis på att socialdemokratin blivit infil-

trerad av en ryslig vänstersekt, vilket inte var sant, i alla fall 

inte i en teknisk mening: de människor jag träffade i den här 

gruppen var alla gamla sossar, som tidsandan blåst vänsterut. 

 Och så var det med det. Att "EP i Boden" var "Peter 

Englund" behövdes det ingen Cray-dator för att räkna ut. Jag 

tvingades lämna min post i det verkställande utskottet för 

Norrbottens SSU-distrikt. Sedan domnade det hela långsamt 

bort. Jag har inte varit partipolitiskt organiserad sedan dess. 

En del av de jag kände då, är fortfarande aktiva i den här 

gruppen. Andra återfinns idag i höga positioner i exempelvis 

fackföreningsrörelsen […]. 

 Det fanns en tid, då tanken på en politisk karriär kän-

des…, om inte lockande, så i alla fall frestande. Stämningen 

                                                             
257 Ibid. 
258 Ibid. 
259 Ibid. 
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var sådan. Om man skötte sina kort rätt, var lojal, inte pin-

kade på bästa mattan, så väntade ett tryggt liv någonstans i 

den gigantiska apparat som kallades för "Rörelsen". Jag 

mötte rader med ärligt engagerade människor där, men det 

är uppenbart att längtan efter kroppsvärmen från Rörelsen 

fick många att bli mer än nyttigt böjliga.260 

Efter lumpen flyttade han 1980 med sin dåvarande flickvän till Uppsala där hon 

hade fått arbete som laboratorieassistent. Englund läste arkeologi, historia och 

teoretisk filosofi på Uppsala universitet. Han har uppgett att de inledande studi-

erna i arkeologi gick halvdant, att ämnet inte riktigt passade hans temperament 

och att det handlade för mycket om föremålen ”och alltför litet om de människor 

och det samhälle som skapat dem”.261 Som student på grundnivån lades det väl 

så mycket tid och energi på att gräva fram arbetsmaterialet, samtidigt som ana-

lysen av det blev sekundär. I stället övergick han till att studera historia: 

Det var nästan som att komma hem. Efteråt inser jag att jag 

hade tur. Jag började nämligen läsa historia vid rätt ögon-

blick. (Hade jag börjat bara ett par tre år tidigare hade jag tro-

ligtvis aldrig fortsatt.) Baksmällan efter den naturvetenskap-

liga historien hade börjat sätta in. Mycket nytt var i gör-

ningen. Och det var högt i tak […]. 

 Under 60-talet utvecklades det ett slags scientistisk 

dröm bland vissa, som sökte omforma historieämnet i natur-

vetenskaplig riktning. (Bland annat sade den berömde 

franske historikern Emanuelle Le Roy Laduries då, att "om 10 

år är historikern en siffermänniska eller ingenting".) Kvanti-

fieringar av alla upptänkliga slag blev regel och lag. Med en 

grov förenkling skulle man kunna säga att bara om det gick 

att räkna, var det värt att undersöka. Det skall inte förnekas 

att man under den tiden gjorde viktiga teoretiska och meto-

diska framsteg som senare generationer av historiker har 

kunnat njuta frukterna av. 

                                                             
260 Ibid. 
261 Ibid. 
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 Det fanns dock skuggsidor. Resultatet blev i många fall 

rätt ödsligt och ointressant. Och vetenskaplighet kom av nå-

gon anledning att förknippas med en särskilt torr och stram 

form. Jag har hört skräckhistorier från folk som då satt på se-

minarier och blev rappade över fingrarna för att deras upp-

satser var en smula för lättlästa. Själv blev jag under tidigt 80-

tal i största vänskaplighet varnad, bl.a. av min förste lärare, 

Kurt Ågren, för att jag skrev lite för ledigt: ville det sig illa 

skulle folk inte "ta mig på allvar".262 

Englund minns studenttiden som en både rolig och helt avgörande tid för hans 

fortsatta arbete: 

Det var en mycket bra tid. Man har rättigheter som en vuxen, 

men skyldigheter som ett barn. Och Uppsala ÄR ett bra ställe 

att läsa på: nationerna, silluncherna, de meandrande diskuss-

ionerna på Ofvandahls, hyllmilen av böckerna på det som-

martysta Carolina, den här känslan att stå invid ett världshav 

av kunskap och att det bara var att hoppa i. Och inte minst 

den här chansen att förfina ens intellektuella redskap. Jag 

skulle ALDRIG kunna hålla på med det jag gör nu, med att 

skriva och forska, utan de kunskaper, den utbildning, den 

bildning jag fick chansen att skaffa mig. Ja, jag trivdes.263 

Så småningom började Englund doktorera på en historievetenskaplig avhandling 

om den svenska 1600-talsadelns världs- och samhällsuppfattning. Det arbetet av-

bröts emellertid då han efter några år fick ”en liten kris”:264 

En morgon gick jag än en gång genom den Historiska institut-

ionens höga, mörkbruna trädörrar och det slog mig, att detta 

skulle jag kunna fortsätta med i tio, tjugo, trettio år till, ja till 

                                                             
262 Ibid. Se snarlikt resonemang i Stephen Farran-Lee, ”Om folket för folket. Moberg som historiker 
– intervju med Peter Englund”, Bonniers Litterära Magasin nr 5, 1995, s. 42. 
263 http://www.peterenglund.com/ommig_virtuell.htm. Med det ovanliga ordet ”meandrande” ver-
kar han avse slingrande och vindlande diskussioner. Ordet förekommer även i Englund, Förfluten-
hetens landskap, 1991, s. 98. 
264 Ibid. 
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min pensionering om jag spelade mina kort väl. Och den tan-

ken – insikten? – nitade mig. Jag gillar rutiner. Jag är en va-

nemänniska. Men det där skrämde mig. Det var lite FÖR för-

utsägbart. Var det verkligen detta jag ville hålla på med resten 

av livet?265 

Englund tog i stället arbete i den militära underrättelsetjänsten med någon form 

av analytiskt arbete, han har av legala skäl inte kunnat specificera vad han gjorde, 

men han slutade där som byrådirektör. Englund har beskrivit sin nyfikenhet på 

underrättelsetjänsten som betingad av den samtida kalla krigsandan: 

Detta var åttiotalet, kalla kriget var inne i en av sina fulaste 

faser och jag kunde känna en nyfikenhet på att inte bara STU-

DERA verkligheten, utan också vara del av den. Att inte hela 

tiden komma 300 år för sent till platsen, utan också se den i 

vardande, att för en gång skull slippa akademikerns ständiga 

skrivbordsperspektiv.266 

Han återvände efter några år i underrättelsetjänsten till Uppsala universitet, och 

fortsatte arbetet med avhandlingen. När det blev för enformigt, tråkigt eller ana-

lytiskt distanserat skrev han på ”en bok som jag själv ville läsa men misslyckats 

med att finna, vare sig på bibliotek eller i boklådor […] En dosis ’först-hände-det-

och-sedan-det’ återställde balansen, och så kunde jag vandra tillbaka till mina 

riksdagsprotokoll på Carolina Rediviva”.267 

 Englund skrev alltså parallellt på avhandlingen, Det hotade huset. Adliga fö-

reställningar om samhället under stormaktstiden och vad som skulle bli 

Poltava. Berättelsen om en armés undergång. Det sistnämnda, renodlat popu-

lärvetenskapliga verket, skrev han ”på fritiden, huvudsakligen under ett antal 

veckor den varma sommaren 1985”.268 Han har kommenterat det med att ”av-

handlingen är analytisk och abstrakt och berättelsen om Poltava är rak. Det var 

skönt att ’plaska runt i Poltava’ när jag ledsnade på avhandlingen. Och tvärt 

                                                             
265 Ibid. 
266 Ibid. 
267 Ibid. 
268 Englund, ”Poltava – Berättelsen om en armés undergång”: http://www.pe-
terenglund.com/andrabocker_poltava.htm (2015 07 06). 

http://www.peterenglund.com/andrabocker_poltava.htm
http://www.peterenglund.com/andrabocker_poltava.htm
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om”.269 Den krasst realistiska och både inlevelsefullt berättande och distanserat 

analyserande kronologiska berättelsen om slaget vid Poltava 1709 var ett försök 

att komma bort från den rådande svenska historievetenskapen som menade sig 

arbeta med naturvetenskaplig stringens och precision. 

 Hösten 1988 debuterade han med Poltava på Atlantis förlag. Den blev direkt 

både en kritiker- och försäljningssuccé med positiva omdömen och redan på vå-

ren 1989 låg Poltavas försäljningssiffror också på runt 60 000 exemplar.270 Hös-

ten samma år hade boken sålt i 100 000 exemplar och våren 1993 hade Poltava 

sålt i cirka 140 000 exemplar.271 Boken hade i februari 2000 tryckts i 248 000 

exemplar (inbunden och pocket) och den hade då översatts till franska, engelska, 

ryska, finska, danska, norska, lettiska och polska.272 Den senaste svenska uppla-

gan kom 2011 och är den fjärde i ordningen. 

 Våren 1989, den 19 maj, disputerade Englund med den historievetenskapliga 

doktorsavhandlingen Det hotade huset.273 Det var inte bara Poltava som var ett 

försök att komma bort från den svenska historieforskningens positivistiska in-

riktning på strikt historisk objektivitet. Med sin mångfald av disparata källor, 

med allt från riksdagsprotokoll och politiska pamfletter till privata brev och poesi, 

kan avhandlingen betecknas som en tidstypisk mentalitetshistorisk undersök-

ning, i den franska tradition som på 1980-talet hade börjat uppmärksammas 

också i svensk historieforskning. 

 En och annan avhandling utgiven på större förlag når ut till en vidare läsekrets 

än den oftast ytterst begränsade läsekretsen som disputerande forskare är hänvi-

sade till. Englunds avhandling, utgiven på Atlantis förlag, är en av dem. Den 

trycktes i tretusen exemplar, ”en fantastisk siffra när det gäller svenska avhand-

lingar”, och en andra upplaga kom dessutom 2002.274 

                                                             
269 Sarah Britz, ”’Boden blir bara fulare och fulare’ – Peter Englund om vår historielöshet”, Norr-
ländska Socialdemokraten, 1992 11 28. 
270 Stig Arb, ”Peter Englund. Efter succén med ’Poltava’ tar han itu med Erik Dahlberg”, Månads-
journalen nr 7, 1989, s. 27; se även samma uppgift i Gunnel Åhlander, ”Han skriver historia med 
näsan i myllan”, Sydsvenska Dagbladet, 1989 04 24. 
271 [utan signatur] ”Cela en fullträff för Atlantis”, Dagens Industri, 1989 10 23; se även ”Läslustan”, 
TV2, 1993 05 01. 
272 http://www.peterenglund.com/andrabocker_poltava.htm (2015 07 06). 
273 Enligt uppgift från bl a Englund, ”Vetandets värld”, P1, 1989 05 18. 
274 Arne Järtelius, ”Han vill ge oss historien tillbaka”, Sundsvalls Tidning, 1989 06 13. 

http://www.peterenglund.com/andrabocker_poltava.htm
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 Succén med Poltava gjorde att Englund, med sitt välkända namn, sommaren 

1989 började arbeta som historisk krönikör och essäist i magasinet Månadsjour-

nalen.275 

 Det lustbaserade skrivandet fortsatte i essäns form och 1991 utkom essäsam-

lingen Förflutenhetens landskap. Historiska essäer. Liksom i Poltava fortsatte 

Englund där arbetet med att problematisera den förmenta skiljelinjen mellan 

”Den stora historien” – kriget, revolutionerna, slagfälten – och ”Den lilla histo-

rien”; det vanemässiga vardagslivet. Förflutenhetens landskap är huvudsakligen 

en så kallad klippbok, där en stor del av essäerna är bearbetade versioner av tex-

ter från olika magasin och kvällstidningen Expressen, där han sedan sommaren 

1990 medverkade som periodisk medarbetare, han var aktiv som bland annat 

kulturskribent och krigsreporter.276 

 Angående det lustfyllda med skrivandet så har han hävdat att det är ”vägen 

som är mödan värd. Det arbetet ÄR sin egen belöning”.277 Och uppskattar man 

inte skrivandet i sig, och sitt eget sällskap, finns det vettigare arbeten. 

Lusten finns i flera moment. Dels i den lycka som uppstår de 

gånger som man lyckas domptera orden, och få dem att göra 

som man vill. Att verkligen lyckas med en formulering, en 

sats, ett stycke, det är tillfredsställande. Dels i det rent intel-

lektuella äventyr som historia faktiskt är, för att parafrasera 

Gunnar Ekelöf, ruset i att tänka sönder och tänka ihop, i att 

ställa en fråga, och sedan lyckas besvara den. Dels i den näs-

tan barnsliga glädjen att – som nu jag nu gör i den nya boken 

– försöka rekonstruera en värld i stor skala. Vad kan det lik-

nas vid? Att måla ett jättelikt landskap. Att lägga ett kolossalt 

pussel. Att bygga en katedral. Ensam.278 

Framgångarna hade gjort det ekonomiskt möjligt för Englund att planera ett livs-

projekt, en trilogi som skulle försöka fånga hela det svenska 1600-talet ur så 

                                                             
275 Englunds första krönika var ”Minutvisaren som spräckte tingens ordning”, Månadsjournalen nr 
5, 1989, s. 11–13. 
276 En andra upplaga av Förflutenhetens landskap kom 1993 och samma år kom också en tredje 
omarbetad upplaga. År 2004 kom en fjärde omarbetad och reviderad bokupplaga. Boken har över-
satts till tyska, estniska, serbiska och finska. 
277 http://www.peterenglund.com/ommig_virtuell.htm (2015 06 29). 
278 Ibid. 
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många synvinklar som möjligt. År 1993 kom Ofredsår. Om den svenska stor-

maktstiden och en man i dess mitt. Det är berättelsen om hur den lilla nordliga 

bondenationen förvandlas till en europeisk stormakt, och mannen i dess mitt är 

den blivande konstnären, krigaren och arkitekten Erik Dahlbergh. Han följs un-

der åren 1625–1656. Detta 632-sidiga verk om en värld i ett till synes evigt krig 

belönades med Bokläggarföreningens Augustpris för 1993 års bästa fackbok. Mo-

tiveringen löd: 

En färgstark och reflekterande berättelse om svenskarnas kri-

giska 1600-tal. Peter Englund har ett suveränt handlag med 

enskilda soldater och historiska gestalter. Han ger liv åt stra-

tegiska resonemang, han vet hur farsoterna härjar och ställer 

oss inför slagfältets skoningslösa grymheter.279 

I november år 1993, när Ofredsår just kommit ut i 50 000 exemplar, uppges För-

flutenhetens landskap ha sålt i ungefär lika många exemplar, medan Poltava sägs 

ha sålt i mer än 200 000 exemplar bara i Sverige.280 I slutet av maj nästföljande 

år uppgav förlaget Atlantis att försäljningssiffrorna för Poltava var 214 000, För-

flutenhetens landskap 70 000 och Ofredsår 100 000.281 

 År 1996 kom Englunds andra essäsamling, Brev från nollpunkten, som i mot-

sats till klippsamlingen Förflutenhetens landskap, har ett övergripande tema 

med texter om 1900-talets mörka historia, ett sekel som hävdas vara ”det våld-

sammaste och mest tragiska historien känner”.282 Därmed är den också betydligt 

mer sammanhållen än sin föregångare.283 

 Den andra delen av Englunds stort upplagda verk om Sveriges 1600-tal i den 

tänkta trilogin utkom hösten 2000; Den oövervinnerlige. Om den svenska stor-

maktstiden och en man i dess mitt. Boken tar vid där Ofredsår slutade och täcker 

i första hand 1650-talet och den kris som följde på trettioåriga krigets slut 1648, 

                                                             
279 [utan signatur] ”Tre fick August”, Hallandsposten, 1993 12 08. 
280 Lena Köster, ”Peter Englund, författare och reporter. Skriver om 1600-talet men agerar i nuti-
den”, Upsala Nya Tidning, 1993 11 09. 
281 Pia Naurin, ”Doktorn som blev succéförfattare”, GT Kvällsposten iDAG, 1994 05 25. Redan året 
efter den första upplagan, 1994, kom den andra upplagan av Ofredsår och 1997 följde en tredje upp-
laga. 
282 Englund, ”Förord”, Brev från nollpunkten. Historiska essäer, Stockholm: Atlantis 1996, s. 8. 
283 Boken hade i februari 2005 tryckts i 118 000 exemplar (inbunden och pocket) och har översatts 
till norska, finska och tyska http://www.peterenglund.com/andrabocker_nollpunkten.htm (2015 07 
07). 

http://www.peterenglund.com/andrabocker_nollpunkten.htm
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då Sverige återigen började krympa samman till ett vanligt litet nordligt rike. I 

centrum för Den oövervinnerlige står förutom Erik Dahlbergh även kung Karl X 

Gustav.284 Angående den tredje och sista delen i den planerade 1600-talstrilogin 

ska den täcka perioden från 1660 till och med reduktionen 1680.285 

 Mellan åren 2001 och 2005 var Englund professor i Narratologi, historiskt och 

socialt berättande på Dramatiska Institutet i Stockholm – en professur han fort-

farande innehar. Han invaldes i Svenska Akademien den 23 maj 2002 och tog sitt 

inträde den 20 december 2002. Englund efterträdde historikern Erik Lönnroth 

på stol nummer 10. 

 Vid den här tiden verkade Englund också som manusförfattare för film och tv. 

Han skrev manus till tv-serien Ramona, om krisen 1952 då spänningen mellan 

Sovjetunionen och Sverige steg efter nedskjutningen av svenska flygplan över Ös-

tersjön. Serien visades i Sveriges Television i två delar i början av januari 2003. 

 På hösten samma år publicerades hans tredje essäsamling, Tystnadens histo-

ria och andra essäer. I likhet med Förflutenhetens landskap är det åter fråga om 

något av en klippbok med samlade essäer och artiklar från de senaste åren. En 

rad olika kultur- och mentalitetshistoriska ämnen behandlas med fokus på de 

vardagliga föremålens historia.286 

 Englund blev på 2000-talet en flitig bloggare. Det inleddes i januari 2004 då 

han började blogga från sin egen hemsida: www.peterenglund.com. Det är för öv-

rigt också därifrån som många av detta kapitlets biografiska uppgifter är häm-

tade. 

 Förutom manuset till TV-serien Ramona skrev Englund också ett filmmanus 

tillsammans med regissören och författaren Kristian Petri om Karl XII:s tidevarv. 

Det omarbetades till den gemensamma kortromanen Jag skall dundra som ut-

kom 2005 och baseras på en historia från 1706, då en svensk tropp under oklara 

omständigheter dödades under ett provianteringsuppdrag på den polska lands-

bygden. 

 Följande år, 2006, kom Silvermasken – En kort biografi över drottning Kris-

tina. Den här miniatyrbiografin har sitt ursprung i ett uppdrag Englund fått i 

egenskap av akademiledamot då en biografi av drottningen fanns med på en lista 

                                                             
284 Boken hade i februari 2005 tryckts i 150 000 exemplar och översatts till finska, tjeckiska och 
polska http://www.peterenglund.com/andrabocker_oovervinnerlige.htm  (2015 07 07). 
285 Arbetet med den ska enligt Englund, i en kommentar från 2005, inledas när nyfikenheten infin-
ner sig och tid till att skriva kommer http://www.peterenglund.com/ommig_virtuell.htm (2015 06 
29). 
286 Boken hade i februari 2005 tryckts i 71 000 exemplar (inbunden) och har översatts till norska 
och finska http://www.peterenglund.com/andrabocker_tystnadens.htm (2015 07 07). 

http://www.peterenglund.com/
http://www.peterenglund.com/andrabocker_oovervinnerlige.htm
http://www.peterenglund.com/ommig_virtuell.htm
http://www.peterenglund.com/andrabocker_tystnadens.htm
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med önskvärda uppdrag för akademiledamoterna. Inspirerad av den romerske 

historikern Livius skildras Kristina i korta kapitel utan kronologisk följd. 

 Samma år kom en samling krigsreportage i den lilla boken Spegelscener – 

Minnesfragment från fyra krig, utgiven som Bonniers julbok till anställda, för-

fattare och kontakter. Englund ger en personlig skildring av sina reportageresor 

för Expressen och Dagens Nyheter från fyra krig: Kroatien 1991, Bosnien 1994, 

Afghanistan 1996 och Irak 2005. 

 Angående sitt intresse för att delta i krig som reporter, och erfarenheterna av 

dem, säger han sig försvara akademikerns och den intellektuelles rätt och skyld-

ighet att på avstånd begrunda världen, men det för honom personligen är omöj-

ligt att hålla sig borta från avgörande samtida händelser, eftersom han vill ”få se 

åtminstone ett brottstycke av denna verklighet med egna ögon”.287 Han skjuter 

därefter in följande parentes: ”Jämför förresten med det faktum att jag under 80-

talet lämnade universitetet för arbete inom underrättelsetjänsten, för att så att 

säga vara med i det enda krig där jag varit verklig deltagare, nämligen det 

Kalla”.288 Vidare poängterar han, med emfas, att han är ”bergfast övertygad om” 

att hans personliga erfarenheter av krig har gjort honom till en bättre historiker: 

”Jag har varit nere i odjurets mage, och fått skåda sådant jag annars bara läst 

om”.289 

 Under 2006–2007 medverkade Englund som sakkunnig bisittare i Fredrik 

Lindströms programserie om svensk historia och identitet, ”Världens modern-

aste land”, på Sveriges Television. 

 Den 11 november 2008, då det på dagen var nittio år sedan det första världs-

kriget slutade, utkom Stridens skönhet och sorg – Första världskriget i 212 korta 

kapitel. Englund följer där vad nitton personer gjorde och såg under kriget. De 

korta kapitlen är kronologiskt ordnade med början i augusti 1914 och med slut i 

november 1918. På så vis får läsaren en bild av kriget i dess helhet, med ett kapitel 

för varje vecka av krig med den här sammankopplingen av biografier. Det är en 

bok om hur kriget var; om personer och deras intryck, upplevelser och stäm-

ningar. Det Englund vill rekonstruera är, som han skriver i förordet, ”Till läsa-

ren”, ”inte så mycket ett händelseförlopp som en känslovärld”.290 Det är ett försök 

                                                             
287 http://www.peterenglund.com/ommig_virtuell.htm (2015 06 29). 
288 Ibid. 
289 Ibid. 
290 Englund, Stridens skönhet och sorg. Första världskriget i 212 korta kapitel, Stockholm: Atlantis, 
2008, s. 6. 
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att skildra en stor historisk händelse helt och hållet underifrån, utan en övergri-

pande berättelse, för att ”fördjupa och komplicera bilden av det Första världskri-

get, som inte sällan blivit alltför tillrättalagd och ensartad, drabbad av klichéer 

som hotar att dölja just det som de vill beskriva”.291 

 I januari 2010 började Englund blogga i rollen som ständig sekreterare i 

Svenska Akademien på www.akademiblogg.wordpress.com. Han upphör då näs-

tan helt med att blogga på sin hemsida. 

 Med början i augusti 2014 inleds utgivningen av en helt ny version av Stridens 

skönhet och sorg. I den ursprungliga svenska versionen fanns det som sagt 19 

personer, men i takt med att den blev översatt till allt fler utländska språk, och 

det internationella gensvaret och intresset var både positivt och stort, har 

Englund lagt till nya människor och antalet har fördubblats från 19 till samman-

lagt 40 personer i de översatta utgåvorna. Det sammantagna materialet ska bli 

fem volymer, en per år, med början sensommaren 2014 för boken som handlar 

om 1914. Sedan ges 1915 års volym ut 2015, och så vidare, ända fram till finalen 

med volymen 1918 år 2018. 

 Våren 2015 hade boken givits ut i 24 länder, Sverige oräknat.292 I samband 

med att projektet utvidgades till att bli fem volymer startade Englund en projekt-

blogg om arbetet: www.stridensskonhetochsorg.wordpress.com. 

 Englund efterträdde Horace Engdahl som Svenska Akademiens ständige sek-

reterare den 1 juni 2009 och innehade uppdraget till och med den 31 maj 2015. 

Den 1 juni 2015 efterträddes han i sin tur, i den rollen, av litteraturvetaren Sara 

Danius. I samband med det slutade han också att blogga som ständig sekrete-

rare.293 

 

Anspråken 

På tal om samtidens intresse för historia, skriver Englund 2005, att han inte tror 

att det går att förklara med enbart en faktor, utan han tror snarare på existensen 

av flera olika historieintressen, av vilka vissa helt klart handlar om identitetsfrå-

gor: 

                                                             
291 Englund, Ny volym i serien "Stridens skönhet och sorg" 
http://www.peterenglund.com/nybok.htm (2015 07 01). 
292 Englund ”Ett modulärt verk – så funkar det” 
https://stridensskonhetochsorg.wordpress.com/2015/04/17/ett-modulart-verk-sa-funkar-det/ 
(2015 07 01). 
293 Däremot uppdaterade han sin gamla författarblogg som sedan 2016 återfinns på https://pe-
terenglundsnyawebb.wordpress.com/ (2016 09 19). 

http://www.stridensskonhetochsorg.wordpress.com/
http://www.peterenglund.com/nybok.htm
https://stridensskonhetochsorg.wordpress.com/2015/04/17/ett-modulart-verk-sa-funkar-det/
https://peterenglundsnyawebb.wordpress.com/
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I en situation där globaliseringen avancerar och nationalsta-

ten retirerar, blir frågor om vad vi ÄR ovanligt akuta, och det 

är ofrånkomligt att man då börjar intressera sig för vårt ur-

sprung – varifrån vi kommer. (På gott och ont. För det finns i 

det givetvis en lockelse att tro att lösningen på vår oro och 

förvirring återfinns i att bevara allt som det är, eller – än värre 

– återvända till något som mest troligt aldrig har funnits. Vi 

förvandlas då till nostalgiker eller antikvariker eller maskera-

dörer, som tröstar sig med det förflutnas yttre former.) Annat 

av historieintresset finner jag bara ofrånkomligt, oavsett tid 

eller politiska konjunkturer. Människan skulle aldrig vara 

människa utan sitt märkliga minne, och att praktisera det i 

s.a.s. kollektiv form, anser jag vara en naturlig förlängning av 

denna underbara egenskap. Helt enkelt: vi intresserar oss för 

det förflutna för att vi kan inget annat.294 

Vidare framhåller han också tjusningen i fantastiska historiska berättelser om det 

förflutna; berättelser om händelser och människor som får en speciell laddning 

gentemot fiktionen genom sin fakticitet. 

 Englund har uppgett att hans författarskap har två enkla drivkrafter: den ald-

rig stillade nyfikenheten och en stark lust: 

Jag är inte rädd för min egen okunskap, jag vill alltid veta 

mera. Och nästan allt jag gör, gör jag av lust. Att skriva böcker 

är inget livsåtagande, det är ingen mission eller något jag 

måste göra. Det roar mig ofantligt, och så länge det gör det så 

skriver jag.295 

Det finns i Peter Englunds författarskap, under den undersökta perioden, en ci-

vilisationskritik och en genomgående kritik mot en modern och samtida själv-

godhet gentemot det förflutna. Han framhåller bland annat normer vilka vi 

                                                             
294 http://www.peterenglund.com/ommig_virtuell.htm (2015 06 29). 
295 Magnus Jacobson, ”Blandar fakta och fantasi: Peter Englund om sitt författarskap”, Östgöta Cor-
respondenten, 1993 11 12. 



 

84 
 

kanske tar för givna, men som förflutna människor kunde ha förfasats över.296 I 

anslutning till den hållningen kommer han även in på vad han menar är en av de 

stora poängerna med att studera och läsa historia; att lära sig att inte förväxla 

natur och historia. Med natur avses transhistoriska och transcendenta uppfatt-

ningar om sakernas tillstånd som eviga och oföränderliga. Med historia går det 

att kritiskt pröva den egna samtiden och på så sätt kan historiskt tänkande vara 

en ideologisk motståndshandling. I mötet med en annan värld kan man få sina 

”värderingar prövade” 297:  

Vi får en chans att pröva vår egen världsbild, att se att många 

av dess till synes oomkullrunkeliga byggstenar inte är eviga 

begrepp som oanfrätt klivit fram ur tidens gryning, utan att 

de ofta är rätt färska skapelser; de järnhårda strukturer man 

tryggt kunnat vila på känns med ens mjuka som svampar, och 

man förnimmer hur marken rör sig en aning under föt-

terna.298 

Läsandet och studerandet av historia kan kunskapsmässigt således ha en per-

spektivgivande, kontrasterande och självprövande funktion vad gäller såväl läsa-

ren, samtiden som dess föreställningar och världsbild.299 I förordet till Ofredsår 

(1993) poängteras också hur historiker har ”den ovärderliga förmånen att skåda 

det man aldrig kommer att se och uppleva sådant man aldrig kommer att vara 

med om”.300 Angående det kritiska ifrågasättandet av det som tas förgivet har han 

även framhävt historiens potentiellt subversiva funktion.301 

 Englunds nämnda civilisationskritik framträder främst i hans essäer och han 

sällar sig där till en essäistisk tradition där den mest tongivande företrädaren i 

Sverige förmodligen har varit författaren Frans G. Bengtsson – som också är den 

                                                             
296 ”Århundraden av sträng folkuppfostran och civilisering har lett till att normer som den förindust-
riella människan såg på som vore de absurda fantasmagorier nu tagit stadig plats i vårt undermed-
vetnas halvskymning”, Englund, ”Om tidens historia”, Förflutenhetens landskap. Historiska essäer, 
Stockholm: Atlantis 1991, s. 144. 
297 ”Sommar: Peter Englund”, P3, 1990 08 04. 
298 Englund, ”Om tidens historia”, Förflutenhetens landskap, 1991, s. 145. 
299 Mats Sjöberg, ”Att popularisera historien. En intervju med Peter Englund”, Kronos nr 1, 1989, s. 
51. 
300 Englund, Ofredsår. Om den svenska stormaktstiden och en man i dess mitt, Stockholm: Atlantis 
1993, s. 16. 
301 ”Kulturradion”, P1, 1992 05 26. 
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inspiratör i genren som Englund oftast omnämnt. Bengtssons kritik har, i mot-

sats till Englunds, en tydlig konservativ profil, men den politiska och ideologiska 

tendensen är i den här essäistiska traditionen underordnad civilisationskritiken 

som sådan. Kända namn i den här traditionen av fria intellektuella som skrev es-

säistiskt, utan att den för den skull nödvändigtvis skriva regelrätta essäer, är 

Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Walter Benjamin, Theodor W. Adorno 

och Susan Sontag.302 Som kommer att visas har Englunds essäer i bokform i regel 

en utgivningshistoria där de i tidigare former har publicerats i dagstidningar eller 

kulturtidskrifter. Även i detta förhållande håller sig Englund till den moderna es-

säistikens tradition.303 Det är för övrigt inte bara en allmän stilistisk inspiration 

Englund fått av Bengtsson, vars essäer ofta var historiskt orienterade, utan 

Englund har också övertagit specifika uttryck och begrepp som till exempel 

”glada och förfärliga män” respektive ”transsubstansiera”.304 

 Vidare angående frågan, varför historia, skriver Englund i förordet till essä-

samlingen Förflutenhetens landskap. Historiska essäer (1991) att många av es-

säerna är skrivna helt för Englunds egen skull: 

[…] för historien handlar ju, som Sten Lindroth en gång skrev, 

ytterst om mig själv och min egen gåta. För ställd inför tavlan 

av de Koninck dyker frågorna upp. Vem är mannen på ste-

nen? Var han jag? Och i så fall: när gick han förlorad i mig?305 

I en intervju hävdar han att ”[n]är historien är som bäst handlar den om livet 

självt”.306 Han menar dessutom att historia för honom handlar ”om ett slags 

skuld till det förflutna”: 

När man läser källor och vittnesbörd från vanliga människor 

känner man, att det här hade kunnat vara jag. Eller min bror 

                                                             
302 Se Arne Melbergs karaktärisering och historisering av Frans G. Bengtssons essäistik i: Essä. Ur-
val och introduktion av Arne Melberg, Göteborg: Daidalos 2013, s. 409–411. 
303 Ibid. 
304 Uttrycket förekommer i Bengtssons essä ”Tankar i gröngräset”, se Melbergs Essä, 2013, s. 417–
425 (422); begreppet återfinns i dikten ”En ballad om franske kungens spelmän”, Tärningskast. Dik-
ter (1923). 
305 Englund, ”Förord”, Förflutenhetens landskap, 1991, s. 9. 
306 Åhlander, Sydsvenska Dagbladet, 1989 04 24. 
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eller min far. Det finns ett oändligt antal ansikten i historien, 

mycket elände och plåga som bara försvunnit.307 

Han ger alltså uttryck för ett personligt och existentiellt förhållande till historia, 

såsom något immanent i livet. I en radiointervju framhåller han också det ”kao-

tiska”, ”svåröverblickbara” och ”icke-linjära” i utvecklingen; att historia aldrig ser 

ut som historia för människorna mitt i den.308 Problemet med samtiden är att 

den pågår.309 Englund menar att historiker tenderar att ”lägga tillrätta, renodla 

och visa på de här utvecklingslinjerna som trots allt ledde fram till oss. Och skala 

bort allt det ovidkommande”. Han har formulerat föreställningen att det förflutna 

bara kunde ha slutat i nuet, den så kallade backspegelsparadoxen, som följer: ”Så 

förväxlas det som inte blev med det som aldrig skulle bli, det bestående med det 

ofrånkomliga, det förklarliga med det oundvikliga”.310 De lärdas ”förbannade 

skyldighet är i stället att söka se alla dolda komplikationer och skänka världen 

dess vidsträckta djup åter”.311 I kontrast och som alternativ till konformismen 

och en ensidig kritisk distans, framhäver han det kontingenta och ogenomskåd-

liga, han definierar det emellertid inte så, samt en hermeneutisk inlevelse med 

närhet och humor.312 Det kontingenta avser en händelse som är möjlig men inte 

nödvändig. I förlängningen av historia, som han menar ”handlar om allt mänsk-

ligt” kommer att ”historiker blir mer allmänbildade än de flesta”.313 Allmänbild-

ningen sägs vara grundvalen för bildningen och vad bildning ytterst handlar om 

är att skaffa sig en referensram för att kunna se saker i ett sammanhang och att 

därigenom ”knyta ihop alltihop och sakta smälta det till en helhet”.314 Den sam-

manhållna förståelsen som gör att man begriper världen fyller funktionen att få 

människor att bry sig.315 Kommentarerna är tagna från en diskussion om hans 

upplevelser som krigskorrespondent i Bosnien våren 1994. Han menar att medi-

erna har svikit sin ”informationsplikt” om kriget. Det är alltså ett sådant om-

världsengagemang han syftar på. 

                                                             
307 Ibid. 
308 ”Kulturradion”, P1, 1992 05 26. Se även Englund, Ofredsår, 1993, s. 60. 
309 Anna Maria Rehnberg, ”Regional frihet i stort rike”, Svenska Dagbladet, 1992 05 30. 
310 Englund, ”Det var en gång en välfärdsstat… Peter Englund följer spåret från Weimar 1918 till 
Sverige 1994 (I)”, Expressen, 1994 09 06. 
311 Englund, ”Med Blitzens hastighet”, Expressen, 1993 04 04. 
312 ”Kulturradion”, P1, 1992 05 26. 
313 Naurin, GT Kvällsposten iDAG, 1994 05 25. 
314 Ibid. 
315 Ibid. 
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 Essäsamlingen Förflutenhetens landskap inleds med bland annat ett citat av 

den belgiske författaren Maurice Maeterlinck med den därtill passande strofen 

”Bakom oss förlorar sig vårt förflutna liv i ett avlägset fjärran”.316 Betoningen av 

”oss” och ”vårt förflutna liv” poängterar det gemensamma, det kollektiva och det 

sammanhållna i ett samhälles eller en mänsklighets historia. Framhävandet av 

”förlorar” och ”avlägset fjärran” poängterar vidare att berättelsen och minnet av 

det förflutna är något som i sig inte har en inneboende varaktighet, utan ständigt 

måste berättas för att minnas.317 Den förståelsen behövs för att kunna ha en möj-

lighet att förklara gåtan jag. I en intervju exemplifierar han nyfikenheten inför 

det egna jaget med att historia behövs för att förklara varför han själv ”som mo-

dern man inte gråter” – i motsats till idealet för den tidigmoderna mannen.318 

Men minnet av det förflutna syftar inte bara till att förstå gåtan jag, utan det har 

också funktionen att undvika att ”varje generation ska göra samma misstag”. I 

samband med Ofredsår exemplifierar han det resonemanget med 1600-talet: 

”Vissa tidsåldrar, som 1600-talet, är så hemska att det enda bra med dem är min-

net och de lärdomar detta kan ge. Därför måste historien skrivas. Vi får inte 

glömma”.319 

 Han finner även exempel på att glömska kan vara förödande i samtidens börs-

spekulanter och nynazister. Historikerns uppgift uppges vara att ”vi” inte får 

glömma eftersom minnet anses hålla destruktiva krafter borta.320 Följaktligen 

hävdar han att det visst går att lära av historien. Utan en historieskrivning skulle 

fascismen ha varit tillbaka i dag: ”Det är minnet av Nazityskland som omöjliggör 

deras återkomst”.321 För, som han skriver i förordet till Brev från Nollpunkten: 

”Det är alltid på egen risk som vi glömmer”.322 

 Efter att händelser går ur mannaminne, då ögonvittnena dör och minnen för-

svinner som levda erfarenheter, och mot den medvetna och styrda glömskan, 

                                                             
316 Maurice Maeterlinck citerad av Englund, Förflutenhetens landskap, s. 11. 
317 ”Förvisso står vi alla inför förflutenhetens landskap som inför ett främmande land. Men om vi 
skall kunna förstå vad som skedde – och utan förståelse kan vi aldrig nå någon förklaring – måste vi 
söka göra det utifrån tidens egen mentala horisont; en tidsålders vidskepelse kan trots allt vara en 
annans epoks fasta sanningar”, Englund, ”Varför brändes Malin Matsdotter”, Förflutenhetens land-
skap, 1991, s. 134. 
318 ”Kulturradion”, P1, 1992 05 26. 
319 Per-Anders Rehn, ”Glömska – historiens fiende”, Göteborgs-Posten, 1993 11 28. 
320 Ibid. 
321 Ronny Olovsson, ”Historikern som fascineras av dataspel”, Norrländska Socialdemokraten, 1993 
11 20. Englund resonerar också om lärdomar från historien i ”BSS = ajöss Sverige”, Expressen, 1993 
09 14, samt ”I stället för fallskärmsavtal”, Expressen, 1993 11 15. 
322 Englund, Brev från nollpunkten, 1996, s. 10. 
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varigenom vissa minnen förträngs eller förnekas, ofta av politiska skäl, framhål-

ler Englund att de som har ansvaret för att de historiska lärdomarna inte glöms i 

första hand är historikerna.323 

 I en krönika den 30 november 1994, inför dagens väntade nynazistiska kra-

valler i samband med uppmärksammandet av Karl XII: s dödsdag, uttrycker han 

en viss frustration och uppgivenhet om sin egen roll som historiker i en medieof-

fentlighet, och om historia verkligen är funktionellt att dekonstruera nationella 

myter. Han tycker visserligen att det känns ”trögt att säga de där orden, än en 

gång utföra regndansen”.324 Men han vill inte ge upp tron på språkets makt: ”Or-

den måste sägas igen och igen”.325 För han vidhåller också att det diskursiva be-

mötandet av extremhögern haft en viss framgång eftersom en del av de grupperna 

har börjat se sig om efter nya symboliska hjältegestalter. 

 Men han har också framhävt hållningen att historisk kunskap behövs för att 

undvika att göra om vissa misstag som en ”söndagsskolesanning”. Misstag kan 

lika gärna orsakas av för mycket historisk kunskap då människor ser ”historiska 

paralleller där inga sådana står att finna”.326 

 Mer specifikt angående populärhistoria, och dess specifika potential, hävdar 

Englund att den genom att vara syntetisk kan komma närmare sanningen än en 

akademisk publikation: 

Jag ger en mer sann bild av den historiska verkligheten i 

Poltava än i min avhandling därför att avhandlingen är mer 

analytisk och konstruerande och den behandlar storheter 

som inte funnits i en enda kropp. Poltava handlar ju rent kon-

kret om människors upplevelser och dess är ju sanna och på-

tagliga. Men hela frågan är svår att generellt uttala sig om. 

Det är möjligt att man kan komma ett steg längre i det popu-

lärhistoriska arbetet just därför att man förmedlar något mer 

än bara det intellektuella. I det populärhistoriska verket kan 

man förmedla något av känslan inför händelserna. Man kan 

öka förståelsen på ett vis som kan vara svårt i ett akademiskt 

                                                             
323 http://www.peterenglund.com/ommig_virtuell.htm (2015 06 29). 
324 Englund, ”Carolus reflex. Peter Englund ser de historiska gestalterna bli plakat”, Expressen, 1994 
11 30. 
325 Ibid. 
326 Englund, ”Segraren som förlorade kriget”, Expressen, 1993 01 31. Ett snarlikt resonemang åter-
finns i Rehnberg, Svenska Dagbladet, 1992 05 30. 
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verk. På så sätt blir det populärhistoriska verket lite sann-

nare.327 

Han poängterar emellertid att den akademiska forskningen är en nödvändig för-

utsättning för populärhistorien.328 Men för att den historiska verkligheten ska bli 

”verklig, påtaglig och begriplig krävs en gestaltning som liknar den litterära. An-

nars blir bilden falsk”.329 Den här närvaroeffekten, som kan skapas genom det 

emotionella subjektets upplevelser, i förening med den analytiska distanseffek-

ten, kan göra att läsaren både är i och utanför det (populär)historiska ämnet i 

fråga. Det är följaktligen kombinationen av vetenskap och känsla som är en hu-

vudsaklig lockelse med populärhistoria för honom. På frågan om allt han berättar 

är sant svarade han: ”Ja, sådant som jag vet är sant eller är övertygad om är 

sant”.330 Han hävdar vidare att han har ett starkt sanningskrav och att han an-

vänder litterära grepp, en litterär form, på ett sant, ett vetenskapligt, innehåll.331 

I ett annat sammanhang har han på tal om historia och berättande också poäng-

terat att det förflutna är fyllt av ”fantastiska berättelser, som i en värld som sväm-

mar över av fiktioner får sin speciella laddning av det faktum att de handlar om 

händelser som faktiskt har hänt och personer som faktiskt har levat”.332 Faktici-

teten hävdas alltså ha en speciell laddning som inte kan förnekas. 

 Vidare om historieberättandet har Englund lyft fram Storbritannien som ex-

empel på ett land med en tradition där historia är ”både konst och vetenskap – 

inte antingen eller”.333 En inriktning han menar ”knappt funnits i Sverige”.334 Det 

som lockade honom med historieämnet sägs vara just blandningen av vetenskap 

och konst där analysen idealt sett samsas med den poetiska sanningen.335 Han är 

emellertid noga med att poängtera att han skiljer på historia som litteratur, den 

                                                             
327 Sjöberg, 1989, s. 51. Han har också pratat om historieämnet som en mycket svår men oemot-
ståndlig blandning mellan de poetiska sanningarnas konst och analytisk vetenskap: ”Sommar: Peter 
Englund”, P3, 1990 08 04. 
328 I förordet till Ofredsår påpekas också att: ”Trots att denna bok är avsedd för en publik utanför 
universiteten kan den ändå tas som intäkt för behovet av gedigen akademisk grundforskning, vilken 
förutan ingen vettig populärhistoria står att göra”. Englund, Ofredsår, 1993, s. 16. Se också diskuss-
ionen i Englund, ”Vem ser historikerna?”, Expressen, 1993 04 06. 
329 Britz, Norrländska Socialdemokraten, 1992 11 28. 
330 ”På ren svenska”, TV2, 1993 02 28. Angående sin sanningslidelse har han också sagt att ”läsaren 
ska inte kittlas på ryggen”, Naurin, GT Kvällsposten iDAG, 1994 05 25. 
331 Ibid. Ett snarlikt resonemang för Englund också i ”Kulturradion”, P1, 1992 05 26. 
332 http://www.peterenglund.com/ommig_virtuell.htm (2015 06 29). 
333 ”På ren svenska”, TV2, 1993 02 28. 
334 Ibid. 
335 Jonas Fogelqvist, ”Peter Englund: Det moderna projektet i kris”, Arbetaren nr 15/16, 1992, s. 10. 

http://www.peterenglund.com/ommig_virtuell.htm
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skrivna historien, och den nödvändiga grundforskningen med en strikt veten-

skaplig metod. Likväl vill han vidhålla sitt ideal: 

Det är egentligen en omöjlig blandning att ställa konstens 

sanningar bredvid vetenskapens. Men samtidigt är det jävligt 

spännande. För jag tycker att bägge de där typerna av san-

ningar är viktiga.336 

Den poetiska sanningen har fördelen att den kan ge en känsla av att det handlar 

om verkliga människor. Han tror att ”all bra historia ger den känslan” och att det 

ofta är den känslan som går förlorad i grundskolans historieämne där stora ske-

enden ska sammanfattas på litet utrymme. Det gör historien komprimerad och 

abstrakt och därmed outhärdligt tråkig i längden: ”Det finns egentligen inte något 

som heter faktorer, det finns bara människor”.337 

 Historia är för Englund således ”en vetenskap som bär drag av konst” eftersom 

det litterära arvet av retoriska medel och fantasi lever kvar, om än i ett vetenskap-

ligt regelverk.338 Mer specifikt om den populärhistoriska genren har han formu-

lerat sin hållning som följer: 

Även i ett populärt hållet verk måste innehållet vara veten-

skapligt, sanningskravet finns där i mitten som dess hårda 

kärna, ofrånkomlig och orubblig. Däremot både kan – och i 

viss mån måste – formen i ett sådant opus vara litterärt an-

struken, med allt vad det innebär av bruk av vissa stilistiska 

hjälpmedel och berättartekniska grepp som vanligtvis åter-

finnes inom den vittra världen.339 

Englunds beundran för Simon Schama nämndes tidigare, men han reserverade 

sig mot Schamas historieskrivning i En Harvarddoktors död (1992). Anled-

ningen var partier av spekulativ och halvfiktiv natur, där det inte tydliggörs för 

läsaren var den faktiska beskrivningen slutar och den rena fiktionen tar vid: 

                                                             
336 Ibid. 
337 Ibid., s. 11. 
338 Englund, Populär Historia, 1992, s. 30. 
339 Ibid., s. 31. 
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Det som får boken En Harvarddoktors död att haverera så 

hjälplöst och fatalt, är att Schama i den går över gränserna för 

vad som är tillåtet för en historiker som vill använda sig av 

litterära hjälpmedel i sin gestaltning. Och han gör det helt av-

siktligt. Grundregeln är att historikerns konstnärliga lusta 

alltid måste hålla sig inom den vetenskapliga anständighet-

ens gränser. Historikern får bara skriva sådant som han eller 

hon är övertygad om är sant. 

 Detta betyder inte att en historiker inte kan ha avsnitt av 

en mer spekulerande karaktär i sitt verk. Dock måste även 

dessa stå på en fast källmässig grund. (Att t ex utan några be-

lägg skriva vad någon enskild kände, gjorde, tyckte eller sade 

i en viss stund går aldrig för sig.) Sådana partier kan också ha 

en illustrativ mening och då beskriva något känt i mer fria or-

dalag. Däremot kan de självklart inte användas som bevis-

ning.340 

Han tar ett avsnitt i sin egen bok Poltava som exempel. Det handlar om skild-

ringen av det svenska infanteriets sista anfall under slaget och baseras på hopar-

betningar av källor rörande bataljer från tidigt 1600-tal till sent 1700-tal. Po-

ängen är att han där markerar för läsaren att ungefär så här går det att föreställa 

sig att det såg ut.341 

 Hösten 1988 debuterade Englund med den nämnda Poltava. I en tidningsin-

tervju hävdar han ett pacifistiskt syfte med krigsskildringen då han vill visa på 

krigets okontrollerbarhet: 

– Tidigare har man ofta skildrat kriget och slagen som något 

kontrollerbart, att fältherrarna och militärerna har utveckl-

ingen i sin hand hela tiden. Så är det inte, det är en farlig myt. 

– Det har visat sig förr att militären lätt tappar greppet om 

tekniken, se bara på kriget mellan Iran och Irak. Efter åtta års 

blodiga strider har man uppnått status quo. 

                                                             
340 Ibid., s. 32. 
341 Ibid., s. 33. 
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– I dag är det en livsfarlig myt, i dag när det finns kärnvapen, 

vapen som är så att säga dubbelskjutande, man skjuter sig 

själv om man släpper lös ett sådant krig. 

– Imperier tro sig ofta om att klara allt, tuppkammen sväller. 

Det finns tydliga paralleller mellan Poltava, Vietnam och Af-

ghanistan, säger Peter Englund.342 

I en radiointervju säger Englund vidare att ett av syftena med Poltava var att de-

maskera förflutna krig och visa dess brutalitet, vidrighet och eländighet. Den var 

en motreaktion till och ett motargument mot alla försök till historisk romantise-

ring: ”det är ju ett slags anti-krigsbok på det viset”.343 Boken har således ett tydligt 

normativt syfte i att, som Englund också uttrycker det, ”demaskera kriget; att låta 

kriget fälla masken”.344 Historikers och författares heroiserande och romantise-

ring av kriget kan mot det resonemanget ses som en fortsättning på den förskön-

ing och estetisering av kriget som skedde i samband med värvningen av soldater 

under tidigmodern tid. Som Englund poängterar skulle en blodig och trist verk-

lighet fås att ”överensstämma med den aristokratiska önskedrömmen om det 

goda kriget”.345 

 I historiekulturella termer går det således att konstatera att Englund med sin 

historia har en uttalad kunskapsmässig ambition, dels i att förklara större struk-

turer, dels i att skola läsarna i ett självkritiskt tänkande i konjunktiv; världen 

kunde också vara, göras och gestaltas annorlunda. I fråga om det estetiska fram-

häver han det personliga uttrycket och den personliga känslan. Han ger vidare 

uttryck för ett normativt pacifistiskt syfte med främst krigsskildringen i Poltava. 

 Englund har i flera sammanhang dessutom framhävt hur den fred som följde 

slaget vid Poltava visserligen förorsakade slutet på det svenska stormaktsväldet, 

men att det också var början på ett mer jämlikt välfärdssamhälle under 1900-talet 

– med andra ord läsarnas välfärdssamhälle. I en intervju i Arbetet hösten 1988 

hävdade han exempelvis ”att det var en lycka att vi förlorade vår stormaktsposit-

ion vid Poltava. På sätt och vis började vi därmed grundlägga vad som skulle bli 

                                                             
342 Björn Græveus, ”Tack ryssar, ni vann!”, Aftonbladet, 1988 11 20; se även Mats Holmberg, 
”Poltava början på vår välfärd”, Dagens Nyheter, 1988 10 31. 
343 Englund intervjuad av Kerstin Wixe, ”Kulturradion: Bokfönstret”, P1, 1989 03 28. 
344 Ibid. 
345 Englund, ”Slaget vid Poltava”, Berg, Klingnéus och Norman (red.), 1989, s. 245. 
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det moderna Sverige och i förlängningen Välfärdsstaten”.346 Englund betonar vis-

serligen att krigen var lönsamma för adeln men inte för de bondsöner som skrevs 

ut till krigstjänst, men han menar att de verkliga förlorarna inte var svensk folket, 

utan ukrainarna och balterna. Med stormaktsväldets fall och freden lättade pres-

sen att hålla uppe den omfattande krigsmakten i Sverige. Både jordbruk och ma-

nufakturer utvecklades. Allmänt välstånd och ökad levnadsstandard följde. 

Ukrainarna hade försökt att bryta sig ur det ryska väldet, men de kom i likhet med 

de baltiska länderna att inlemmas i Ryssland.347 

Vi har kunnat sitta häruppe i vår utkant och se på när storm-

akterna gör upp om varandras territorier, säger han. Sverige 

skulle knappast haft fred sedan 1814 om vi hade vunnit i 

Poltava.348 

Vidare, angående historieskrivningen om förlusten, och eventuella lärdomar som 

kan dras av den, framhäver han att ”[n]ederlag är bra att visa upp. Det är bra 

historia och intressant att tänka på. Av segrar lär man sig ingenting. Nederlag 

tvingas man tänka igenom. Inte bara forskare”.349 På frågan om vad han vill sin 

publik med sina populärhistoriska verk – i det här fallet Poltava, Förflutenhetens 

landskap och Ofredsår – svarar han att han vill ge den en möjlighet att få en 

inblick i det historiska dramat. Han vill dela med sig av sina upplevelser; lärdo-

marna såväl som hänryckningen.350 

 Englund vill således framkalla en känsla av meningslöshet och motvilja – inte 

bara inför det tragiska ödesdramat slaget vid Poltava i singular, utan också krig i 

allmänhet. Han påstår att slaget vid Poltava fyllde en historisk funktion i att be-

reda väg för något bättre; läsarens samhälle och liv. Finns det emellertid inte en 

                                                             
346 Lasse Henricsson, ”Peter raserar myten om hjältekonungen”, Arbetet, 1988 11 06. 
347 Karlis Branke, ”Poltava, en seger för Peter”, Vi nr 24, 1989, s. 8; Englund, ”Slaget vid Poltava var 
en rysk seger men på många vis också ett ukrainskt nederlag”, Expressen, 1989 06 25; Englund, ”Jag 
– en krigskorrespondent som kom 280 år för sent”, Expressen, 1989 06 25; Græveus, Aftonbladet, 
1988 11 20; Lennart Nylund, ”Helhetsgrepp på stormaktstiden”, Västerbottens-Kuriren, 1990 01 05. 
348 Holmberg, Dagens Nyheter, 1988 10 31. 
349 Sven-Ingvar Håkansson, ”Poltava. Karolinernas katastrof en seger för Peter”, Norrländska Soci-
aldemokraten, 1988 12 29. Även vid senare tidpunkter har den hållningen hävdats; ”det är av miss-
lyckanden man kan lära sig något”, Nylund, Västerbottens-Kuriren, 1990 01 05; ”[t]ill råga på allt 
tycker Peter Englund att det var bra att Karl den tolfte förlorade den där gången vid Poltava så vi slapp 
att vara stormakt och i stället kunde ägna oss åt oss själva”, i Sandström, Aftonbladet, 1991 10 26. 
350 Arne Järtelius, ”Ofredsår – en studie i 1600-tal”, Impuls nr 1, 1994, s. 11. Samma artikel återfinns 
också som; Järtelius, ”Succéförfattaren Peter Englund ständigt på språng mot nya mål. Efter ’Ofred-
sår’ väntar Bosnien”, Nya Wermlands-Tidningen, 1993 11 13. 
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latent motsägelsefullhet mellan det kritiska och närmast dialektiska förhållnings-

sättet och det sistnämnda bejakandet av historiens försonande helhet och me-

ningsfullhet för samtidens människor då slaget ges en inte bara viktig, utan av-

görande funktion? Englund verkar således skriva under på den finska författaren 

Väinö Linnas maxim angående målet med sin roman Okänd soldat (1954), då 

han hävdat att det "[b]ästa sättet att undvika krig är att ge människorna en riktig 

bild av kriget."351 Samtidigt argumenterar Englund för meningsfullheten i krigets 

konsekvenser. 

 

Krigets metaforer och meningslösa meningsfullhet 

Vid en närmare granskning av slag, krig och allmän ofred, som är utmärkande för 

Englunds historieskrivning, framträder en tydlig stilistisk tendens och det är bru-

ket av kraftfulla liknelser. De har konsekvenser för dynamiken mellan det stilist-

iska, det kunskapsmässiga och det normativa i historieskrivningen. Med start i 

genombrottsboken Poltava går det där att notera minst ett sextontal tillfällen där 

ännu fler metaforer används. Då har jag inte ens tagit med Englunds citerade lik-

nelser från historiska källor i samma bok. Inspirationen till krigsmetaforerna 

hämtas från naturens och teknikens värld. Se till exempel de tre första tillfällena 

i boken där krigsmetaforerna används: 

Vilddjuren stod med vispande svansar färdiga att ryka sam-

man och slåss […] att man likt en gräshoppssvärm av stål åt 

sig rakt igenom de områden man passerade […] Man hade 

tryckt på startknappen, och krigsmaskinen hade redan börjat 

skaka och pusta […].352 

Citaten fångar in två centrala tendenser i boken; blodig krigsrealism samt natur- 

och teknikmetaforer som både indirekt och direkt behandlar krigets egen inre lo-

gik. De är emellertid inte unika för Poltava. I Englunds förord till John Prebbles, 

Culloden. De skotska klanernas stora nederlag, skriver han att ”huvudrollen ges 

                                                             
351 Harry Järv, Läsarmekanismer. Essäer och utblickar, Staffanstorp: Bo Cavefors bokförlag 1971, s. 
361. 
352 Englund, Poltava. Berättelsen om en armés undergång, Stockholm: Atlantis 1988, s. 15, 32, 70. 
Se vidare s. 114, 143, 158, 161, 163, 168–169, 173, 180, 191, 198, 207, 242, 249. 
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i stället åt de vanliga människor som dragits in som små flisor i kuggarna i histo-

riens stora och obarmhärtiga maskineri”.353 Verket är för övrigt en av hans stora 

populärhistoriska inspirationskällor på grund av att Prebble just visar att ”det är 

möjligt att skriva en engagerande och saklig populärhistoria”.354 Om slaget vid 

Svensksund 1790, mellan den svenska och ryska flottan, skriver han i essän 

”Svensksund – slaget som hejdade ryssen” från 1990 följande: 

Den svenska linjen var formad som gapet på ett vilddjur, vitt 

uppspärrat mot den anryckande ryska flottan; de två långa 

flyglarna med jollar och slupar svängda nedåt mot syd var kä-

karna, den tunga centern svalget. Linjen slöt an till skären på 

båda sidor som sundet och gick inte att gå runt […].355 

Texten förekommer i lätt omarbetad version även i Förflutenhetens landskap 

(1991) med titeln ”Slaget vid Svensksund” tillsammans med bland annat essän 

”På slagfältet vid Verdun”, om första världskriget.356 Också i den sistnämnda es-

sän återkommer den blodiga krigsrealismen och natur- och teknikmetaforerna: 

Strax före solens uppgång stannade så floden av stål och 

sprängämnen upp helt abrupt […] De ojämna kedjorna av 

gråklädda män sköljde snabbt fram över det kratersprängda 

landskapet och spolade ner i vallgraven357 […] Allt var bara en 

fälla för att locka fransmännen fram till slaktbänken […] me-

jades ned av en storm av rytande stålsplitter och rök […].358 

Inte heller Ofredsår (1993) är undantagen de två tendenserna. Till och med innan 

det första kapitlet har inletts förekommer flera naturmetaforer. Efter en dedika-

tion inleds boken med ett icke-namngivet citat av Wilfred Owen som liknar de 

stupade soldaterna i första världskriget vid boskap: ”What passing-bells for these 

                                                             
353 Englund, “Förord”, i John Prebble, Culloden. De skotska klanernas stora nederlag, Stockholm: 
Atlantis 1990, s. 11. 
354 Sjöberg, 1989, s. 50. 
355 Englund, ”Svensksund – slaget som hejdade ryssen”, Månadsjournalen nr 7, 1990, s. 21. För fler 
metaforer se s. 22, 23. 
356 Englund, ”Slaget vid Svensksund”, Förflutenhetens landskap, 1991, s. 32–50. 
357 Englund, ”På slagfältet vid Verdun”, Förflutenhetens landskap, 1991, s. 79. 
358 Ibid., s. 81. Se vidare s. 82, 83, 87, 92.  
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who die like cattle?”.359 I förordet omtalas angående det trettioåriga kriget ”de 

människor som drogs ned i dess malström […] ett krig som råkat i sken”.360 Båda 

liknelserna är tagna från naturfenomen: ”malström” är synonym för vattenvirvel, 

strömvirvel eller virvelström och ”sken” används oftast i samband med hästars 

okontrollerade vilda galopp. I både fallen handlar det om att ge en känsla av hur 

kriget var en helhet vars dynamik var större än de enskilda arméerna och deras 

sammantagna strategier och taktik. I en personligt reflekterande rapport från kri-

get i Bosnien till Expressens kultursida har han dragit paralleller till det trettioå-

riga kriget, snarare än det första världskriget. Han nämner bland annat det stora 

antalet inblandade parter och dito dagordningar, krigsherrar som mest tjänar sig 

själva, och hur det sammantaget har ”gjort kriget komplicerat, svårlöst och ut-

draget”.361 Englund har även använt just malströmmetaforen i samma rapport 

beträffande krig i allmänhet: 

Krig är alltid omvälvande händelser, inte minst för att de fri-

gör en rad vilande energier och möjliga konflikter, som då går 

upp i den stora konfliktens malström och ger den än mer 

kraft. Så också nere på balkan.362 

Det nämnda litterära språkbruket förekom inte alls i en serie rapporter från 

Bosnien till tidningens utrikessidor under våren 1994. Där kunde visserligen fö-

rekomma enstaka termer som användes metaforiskt, som ”helvetet”, men det får 

nog anses höra till genren.363 I löptexterna fanns inga elaborerade natur- och tek-

nikmetaforer eller äldrehistoriska resonemang och liknelser, trots att det i rubri-

kerna framhölls att det var ”[f]örfattaren” Peter Englund som rapporterade. Med 

andra ord kan en tydlig anpassning i språket efter tidningens olika delar och de-

ras respektive genrer noteras. När ”[h]istorikern” Peter Englund däremot skrev 

ett längre personligt reportage om Kroatien till Expressen 1991 använde han ett 

mer litterärt språk med välbekanta metaforer: ”En lång ringlande orm av cirka 

30 stridsvagnar hade dånat i väg söder ut” och senare i texten ”[r]asande som ett 

                                                             
359 Dikten heter ”Anthem for Doomed Youth”. 
360 Englund, Ofredsår, 1993, s. 15. 
361 Englund, ”Slagfältets olidliga tomhet”, Expressen, 1994 05 24. Se också samtalet mellan Englund 
och Anders författaren Ehnmark som Per Svensson modererade, ”Ideologiernas död är krigets fram-
tid”, Expressen, 1994 02 07. 
362 Englund, Expressen, 1994 05 24. 
363 Englund, ”Författaren Peter Englund om FN:s flygattack: Helvetet har brutit lös”, Expressen, 
1994 04 11. 
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sårat urtidsdjur hade kedjan med skjutande stridsvagnar rullat in på en annan 

väg”.364 I reportaget ger Englund också uttryck för sin fascination av kriget – både 

gällande dess skönhet och våldsamma realism. 

 Angående kriget i forna Jugoslavien har han också pratat om ”kriget som gli-

der bortom mänsklig kontroll”365 och ”en konflikt som hela tiden växer, förgrenar 

sig samt med en hel del dunkla motiv som tillför det hela energi”.366 På tal om 

erfarenheterna som krigskorrespondent i krigets Kroatien 1991 och Bosnien 1994 

drar han också direkta paralleller mellan det pågående kriget och det 30-åriga 

kriget. En viktig orsak till att den situationen uppstår sägs vara att det i både 30-

åriga kriget och kriget i forna Jugoslavien finns ”alldeles för många aktörer in-

blandade med ständigt nya som tillkommer och nya konstellationer som upp-

står”.367 Han pratar också om ”detta vansinniga krig som aldrig verkar ta slut” 

vilket kan sägas vara en konsekvens av föregående orsak.368 Rörigheten och bris-

ten på offer och bödlar är också en bidragande orsak till hans intresse för första 

världskriget.369 

 Redan på berättelsens andra och tredje sida i Ofredsår förekommer de första 

av de nämnda metaforerna: 

Hela armén var uttänjd till en lång ringlande orm på strax 

över tre mils längd […] Ormen av män och hästar kröp lång-

samt framåt […] Ormen ringlade vidare […] Då hade ormens 

huvud nått fram till en liten by, Jablona.370 

Natur- och teknikmetaforerna är således en genomgående litterär teknik vilken 

Englund använder i sina krigsskildringar. Vad liknelserna gör är att de ger läsaren 

en bild av, föreställning om och en känsla för dels krigets sammantagna karaktär, 

dels hur slaget kunde ha uppfattats av de närvarande. Liknelserna framhäver på 

olika sätt ofta slagens opersonlighet och okontrollerbarhet bortom generalernas 

                                                             
364 Englund, ”Peter Englund i krigets Kroatien”, Expressen, 1991 12 29. 
365 Carina Johansson, ”Rör sig helst på historisk mark”, Svenska Dagbladet, 1994 07 09. 
366 Järtelius, 1994, s. 11. 
367 Ibid. 
368 Ibid., s. 9. 
369 Englund, ”Gulfkriget som oljemålning”, Expressen, 1992 04 21. 
370 Englund, Ofredsår, 1993, s. 20–21. För fler metaforer gällande krig se även s. 35, 36, 37, 39, 42, 
43, 131, 136, 146, 150, 152, 154, 169, 171, 172, 174, 178, 179, 188, 189, 209, 214, 217, 220, 221, 222, 229, 
230, 231, 232, 235, 243, 247, 256, 261, 265, 276, 277, 305, 325, 366, 375, 376, 418, 426, 454, 455, 459, 
469, 480, 485, 539, 609. 
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genomtänkta strategier. Metaforerna är en del av vad som av historikern Henry 

Rask har kallats Englunds ”subjektivt- och empatiska metod” att levandegöra 

historia genom en förmänskligande individualisering.371 Metaforerna är ett tyd-

ligt stilistiskt uttryck för det förfarandet. I regel låter det sig göras med hjälp av 

dagböcker, brev, memoarer och slikt, men det kan också vara resultatet av 

Englunds helt egna slutledningar utifrån inläsningen på ämnet. Flera av metafo-

rerna i Poltava uppges vara tagna från eller inspirerade av historiska källor. 

Englund har till exempel uppgett att en korpral i den svenska armén tyckte att 

skjutandet lät ”såsom ett jämt åskedunder” och att flera sagesmän liknar huvud-

striden vid en hagelstorm.372 En officiell rysk relation sägs vidare beskriva hur 

den ryska armén med bajonetter gjorde ned det flyende svenska infanteriet ”som 

djur”.373 

 På tal om varför han skriver annorlunda i skildringen av krig än av ekono-

miska och sociala förhållanden svarar Englund att det är lättare att falla in i 

gängse konventioner beträffande det sistnämnda: ”När det däremot gäller fält-

slag är det nästan ingen som skriver om det idag. Det gör att jag där kan vara min 

egen man”.374 Det främsta uttrycket för det är förmodligen de adjektivfyllda na-

tur- och teknikmetaforerna. Samtidigt var raderandet av adjektiv den huvudsak-

liga språkliga revideringen han gjorde inför pocketutgåvan av Poltava: ”några 

hundra Stefan Zweig-inspirerade adjektiv fick stryka på foten”.375 

 

Poltava som fallstudie 

Följande resonemang om metaforernas funktion utgår från Poltava som görs till 

en fallstudie för att mer specifikt och konkret reda ut funktionen med metafor-

erna som stilistiskt drag och dess samspel med de normativa och kunskapsmäss-

iga dimensionerna. 

 Englunds huvudsakliga berättarmetod består i en både förmänskligande indi-

vidualisering och en analytisk metaberättare, vilken med en historiemateriell ut-

gångspunkt fastslår situationen och dess bakgrund. Den berättartekniken karak-

täriserar såväl Poltava som resten av hans undersökta historieskrivning. Den 

                                                             
371 Henry Rask, ”Poltava och svensk adelsideologi. Två skildringar av en författare”, Nordisk Tidskrift 
nr 6, 1989, s. 476. 
372 Englund, ”Slaget vid Poltava”, Berg, Klingnéus och Norman (red.), 1989, s. 243. 
373 Ibid., s. 245. I samma text använder Englund sig för övrigt av flera natur- och teknikmetaforer i 
redogörelsen för slaget, s. 237–260. 
374 Järtelius, 1994, s. 11. 
375 Den österrikiske författaren benämns på tal om stilistiska förebilder i samma intervju även som 
”den adjektivsjuke Stefan Zweig”, Järtelius, 1994, s. 11. 
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analytiske och akademiske historikerns otvetydiga röst ger, i motsats till den po-

etiske författarens mångfald av de subjektiva historiska rösterna, ett allvetande 

och objektivt intryck. I Poltava uttrycker Englund det på ett ställe: ”Detta är dock 

något som kan konstateras av en eftervärld som har en klar och fullständig bild 

av läget”.376 För läsaren kan blandningen av den subjektiva närvaroeffekten och 

metaberättelsens objektiva distanseffekt, ge en känsla av suggestiv realism och 

kanske av kunskapsmässig fullständighet. 

 Som tidigare nämnts hävdar Englund i linje med det här resonemanget att 

populärhistorien genom att vara syntetisk kan komma närmare sanningen än en 

akademisk publikation. Med närvaro- och distanseffekten är läsaren både i och 

utanför de skildrade historiska händelserna.377 Kombinationen av analys och en 

icke-moraliserande och icke-heroiserande realism i Poltava kan för läsaren skapa 

en förståelse av den aktuella historien som, i vid bemärkelse, hel och meningsfull. 

 En recensent skriver till exempel att: ”Mer övertygande och mer fullständigt 

än Frans G Bengtsson beskriver han hela det kraftfält som Karl XII:s armé satt 

fast i när den manövrerade mot undergången […] Englund har alltid svaret, och 

alltid precis när man behöver det”.378 I en annan recension står det att läsa om 

”en frustande vital beskrivning […] Stundtals tycker man sig sitta och ta del av en 

direktrapport från en krigskorrespondent som var med på plats när det hände”.379 

En tredje recensent betonar hur Englund har en ”lysande förmåga att ge en total-

bild av slagets ohyggliga förlopp med en episk bredd och intensitet av sällan skå-

dat slag”.380 Kommentaren att Englund alltid har svaret är intressant också för 

att den bekräftas av hur lite oklarheter, frågor och olika tolkningar som genereras 

bland recensenterna.381 Englund har som sagt i flera sammanhang dessutom 

framhävt hur den fred som följde Poltava visserligen förde med sig slutet på det 

                                                             
376 Englund, Poltava, 1988, s. 108. 
377 Begreppen närvaro- och distanseffekt är en översättning och omarbetning av termerna ”reality 
effect” och ”distancing effect” som härrör från Roland Barthes och har använts av bland annat David 
Ludvigsson, 2003, s. 286. En recensent karaktäriserar det som att “[f]örfattaren åskådliggör, histori-
kern ger bakgrundskunskap”, Kristina Hasselgren, ”Läsaren på första parkett”, Vi nr 24, 1989, s. 10. 
378 Göran Bengtson, ”Hisnande historia”, Svenska Dagbladet, 1988 10 28. 
379 Alf Rune, ”Förvirring och blodbad”, Nerikes Allehanda, 1988 11 08. 
380 Lars-Olof Larssons förklaring till Poltava-bokens succé i inledningen till sin recension av Förflu-
tenhetens landskap, ”Strövtåg i förflutenhetens landskap”, Smålandsposten, 1991 12 12. Andra recen-
senter skrev om: ”den förskräckliga sanningen om den svenska stormaktens undergång 1709. Ett 
stycke äkta vara bland alla historiska ’skrönor’!”, Göran Hägg i en summering av årets böcker, ”Årets 
böcker”, Aftonbladet, 1988 12 16; samt Hans Olov Ohlson som skriver att: ”I Englunds berättelse blir 
ögonblicket förnimbart – dess ljud, ljus, dofter och skräck”, ”Englunds debut – lärorik läsning”, Norr-
ländska Socialdemokraten, 1988 11 10. 
381 Några hade dock invändningar mot vissa historiemateriella slutsatser vilket kommer att behand-
las senare. 
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svenska stormaktsväldet, men att det också var början på ett mer jämlikt välfärd-

ssamhälle under 1900-talet – läsarnas välfärdssamhälle med andra ord. 

 I både egna texter och i intervjuer har Englund återkommande sagt sig vilja 

skapa en motvilja inför slaget vid Poltavas tragiska ödesdrama och också krig i 

allmänhet. I kontrast till den avsikten kan alltså både hans normativt värderande 

kommentarer, och läsningen av Poltava, ge upphov till en förståelse som tvärtom 

betonar helheten och meningsfullheten; i fall förlusten i Poltava beredde väg för 

fred, välstånd och senare läsarnas välfärdssamhälle var det kanske inte alls ett 

meningslöst krig, utan ett historiskt sett meningsfullt krig med alla dess offer. 

Finns det inte något motsägelsefullt i det? Eller kan det meningslösa också vara 

fullständigt och helt? 

 Problemet kan filosofiskt illustreras med att G. W. F. Hegel 1807 i Andens fe-

nomenologi hävdade att: ”Det sanna är det hela”. 382 År 1951 kontrade Theodor 

W. Adorno i Minima Moralia med att det förhöll sig precis tvärtom: ”Det hela är 

det osanna”.383 Framför allt med en kritisk historievetenskaplig metod får an-

språk som framstår som hela sägas vara om inte falska så klart problematiska. 

Englund påstår dessutom att slaget vid Poltava fyllde en historisk funktion i att 

bereda väg för något bättre, närmare bestämt läsarens samhälle och liv. På så sätt 

segrar meningsfullheten dubbelt till slut eftersom slaget både framställs såsom 

en genomförklarad begriplig helhet och som att det har en viktig historisk funkt-

ion och mening för läsarens liv. Englund kan med Poltava därigenom sägas ha 

skrivit fram för mycket mening och gått miste om den delvis avsedda känslan av 

meningslöshet inför kriget under arbetets gång. Fallet visar hur läsningen av ett 

populärhistoriskt verk kan vara beroende av flera olika omständigheter. Utöver 

verket och recensenters omdömen, kan också författarens egna kommentarer i 

intervjuer och i andra mediala sammanhang vara av betydelse för hur verket och 

dess historia förstås. 

 Innan diskussionen av natur- och teknikmetaforer i krigsskildringar konklu-

deras ska ett annat ämne nämnas där snarlika metaforer också används flitigt av 

Englund. Det är i essän ”Den otroliga bilden av Stalins 1937” i magasinet Mo-

derna Tider. Texten behandlar den stalinistiska terrorn mot främst statliga 

funktionärer och politiker i Sovjetunionen 1937–1938. Det är inte en krigsskild-

ring men däremot en extremt våldsam period. Redan i ingressen liknas Stalins 

                                                             
382 G. W. F. Hegel, Andens fenomenologi, översättning Brian Manning Delaney och Sven-Olov Wal-
lenstein, Stockholm: Thales, 2008, s. 67. 
383 Theodor W. Adorno, Minima Moralia. Reflexioner ur det stympade livet, översättning Lars Bjur-
man, Lund: Arkiv, 1986, s. 58. 
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Sovjet med ”ett monster som nästan slukade sig självt”.384 Skeendet sägs ha an-

tagit formen av en ”lavin” som började 1934.385 Våren 1937 sägs vidare att ”stor-

men” bröt lös.386 Därefter görs liknelser med slakt, slakthus och ”en surrealistisk 

mardröm”.387 Stormen blir till en orkan i vilken även de högst ansvariga tuggas 

upp av sin egen ”helvetesmaskin”.388 I slutsatsen sägs angivandena och bekän-

nelserna ha skett med en ”maskinmässig fabrikation”, och ”maskinens innebo-

ende logik” diskuteras.389 Skådeprocesserna benämns som ”groteskerier” och ut-

rensningar som ”galopperande” vansinne.390 Avslutningsvis hävdas sanningen 

om det skedda vara ”alltför monstruös” för att vara helt begripbar för männi-

skorna när det begav sig.391 

 I likhet med natur- och teknikmetaforerna i krigsskildringarna ger de nyss 

nämnda metaforerna läsaren en känsla för den opersonliga och obönhörliga rat-

ionaliteten i den våldsamma händelseutvecklingen. En annan likhet är att 

Englunds engagerade patos som författare tydligt präglar essän. Detsamma kan 

också sägas om en essä från samma år om finansiella krascher i historien.392 

Bland annat skriver han om ”kräket Barnéus”, ”marknadssvin” och att ”den fris-

kenande marknaden står för en etik utan moral och en rationalitet utan för-

nuft”.393 I essän, ”Från tulpansvindeln till finansbolaget Nyckeln – om ekono-

miska euforier i historien”, används emellertid inte metaforer på samma centrala 

och elaborerade sätt som i ”Den otroliga bilden av Stalins 1937”. Skillnaden rö-

rande essäernas innehåll är att människorna i finanskrascherna inte drabbas av 

samma direkta våldsamheter. Omsorgsfullt utarbetade metaforer från naturens 

och teknikens värld används således inte enbart för att skildra krig utan kan också 

användas för att skriva fram andra våldsamma händelser. 

                                                             
384 Englund, ”Den otroliga bilden av Stalins 1937”, Moderna Tider nr 40, 1994, s. 22. 
385 Ibid., s. 23. 
386 Ibid., s. 23. 
387 Ibid., s. 24. 
388 Ibid., s. 25. 
389 Ibid., s. 30–31. 
390 Ibid., s. 31. 
391 Ibid., s. 31. Englund var noga med sitt etos som källkritisk historiker då han var snabb med att 
korrigera sig själv i Expressen gällande antalet offer under den aktuella perioden som angavs i essän 
som publicerades i Moderna Tider, se Englund, ”2,3 miljoner är mycket nog. Peter Englund korrige-
rar sig själv i Expressen om antalet offer för Stalins terror 1937 och 1938”, Expressen, 1994 02 17. 
392 Englund, ”Från tulpansvindeln till finansbolaget Nyckeln – om ekonomiska euforier i historien”, 
Politikens, Kulturens och Idéernas arena nr 2, 1994, s. 12–19. 
393 Ibid., s. 17–18. 
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 För att konkludera diskussionen om krigets metaforer riskerar den känsla av 

meningslöshet inför kriget som ska framkallas med författarens närvaroeffekt att 

helt eller delvis gå om intet genom både historikerns distanseffekt med förklaring 

av den historiska händelsen, och Englunds kommentarer i bland annat intervjuer 

i samband med den kommersiella boksuccén med Poltava. Den känslan av me-

ningslöshet inför kriget som stilen ska framkalla riskerar att underordnas 

Englunds förklaring som berättarröst och hans värdering som krigsfascinerad 

krigsmotståndare. Den närmast omnipotenta viljan att förklara, skildra och be-

rätta uttömmande sker alltså på bekostnad av den specifika känsla som Englund 

hoppas skapa hos läsaren. Det visar på hur läsningen och förståelsen av ett popu-

lärhistoriskt verk och dess historia, utöver verket och läsarens egna erfarenheter 

och kunskaper, också kan vara beroende av olika mediala omständigheter. 

 Det hela är kanske inte det osanna i det här fallet, men ambitionen om det 

hela kan i alla fall vara det delvis missriktade. 

 

Den dialektiska paradoxen 

Historiesyn brukar förstås som övergripande förklaringar och anspråk på att för-

klara historia och historisk förändring. Framför allt brukar förändringsdynami-

ken, vad som anses vara historiens drivkraft(er), betonas. I fråga om den kun-

skapsmässiga dimensionen och en diskussion om historiesynen finns det i 

Englunds historieskrivning en återkommande tankefigur av förklarande och 

åskådliggörande karaktär. 

 Första gången den tankefiguren formuleras är i det avslutande kapitlet i av-

handlingen, Det hotade huset, där sammansättningen av det svenska 1600-talets 

adelsstånd konkluderas. I korthet behandlas hur en agrar högaristokrati med röt-

ter i en medeltida feodalism under seklet allt mer får ge vika för en mer urban 

lågadel från en framväxande borgerlig kapitalism. 

Kanske kan utvecklingen liknas vid ett slags dans, där man 

tar två steg framåt och ett steg bakåt. Vad som sker är inget 

Stort Språng Mot Kapitalismen. De nya männen föradligas 

och görs delaktiga i den feodala ordningen och dess beva-

rande. Samtidigt sker det ett slags förborgerligande av adeln 

i gemen: nya värderingar, antitetiska till de feodala tankesy-

stemen, vinner insteg i ståndet. Nya uppskattande attityder 

till kommersiell verksamhet och hyllande av sparsamhet, 

måttlighet och nyttiga investeringar måste ha bidragit till att 
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hjälpa fram den knoppande kapitalismen. Det verkar som om 

vi här ser en gryende svensk kapitalistisk mentalitet.394 

Det mer omfattande resonemanget som citatet är taget från har en ambition att 

förtydliga en långsam förändringsprocess på ett samlat och lättbegripligt sätt. Re-

sonemanget har karaktär av vad som, i en systematisering i tre begrepp, brukar 

omskrivas som en hegeliansk tes, antites och syntes. Notera att Hegel själv inte 

brukade formulera sin herre-slav-dialektik på just det viset. Han formulerade sin 

dialektik snarare som position, negation och negationens negation.395 Oavsett 

vilka begrepp som används för att kortfattat fånga in den dialektiska rörelsen är 

det viktigt att poängtera att syntesen, eller negationens negation, inte är ett finalt 

stadium eftersom det är en ändlös förändringsprocess. Ett något mindre ryckigt 

sätt att kärnfullt formulera den dialektiska rörelsen är att säga att ”det som är 

statt i utveckling återvänder till sig självt i ett förmedlat tillstånd”.396 

 Positionen, det som är statt i utveckling, är den makthavande feodala högad-

eln med sin antimerkantila mentalitet och bejakande av lyx under främst 1600-

talets första hälft. Negationen är den nya borgerliga och meritokratiska lågadeln 

och dess kommersiella verksamhet syftandes till profitackumulation, vilken 

växer sig stark under seklet. Pengars funktion förändras således med en borgerlig 

mentalitet från att vara ett medel för lyx med social status som mål, till att bli ett 

självändamål. Negationens negation, det som återvänder till sig själv i förmedlat 

tillstånd, blir följaktligen en till synes motsägelse i en förborgerligad högadel och 

en föradligad borgerlighet under 1600-talets sista decennier: 

[…] vi ser något så paradoxalt som en meritokratisk aristo-

krati. Människorna föddes lika men sedan vårdade vissa sin 

himmelska gåva väl: däri låg nycklarna till makten och här-

ligheten. Förr var det börden, nu var det dygden som använ-

des för att rättfärdiga samhällets olikheter.397 

                                                             
394 Peter Englund, Det hotade huset. Adliga föreställningar om samhället under stormaktstiden, 
Stockholm: Atlantis 1989, s. 239. 
395 Enligt paneldiskussion den 13 mars 2012 på Södra teatern i Stockholm om Hegels filosofi med 
filosofen Anders Bartonek, idéhistorikern Anders Burman, idéhistorikern Victoria Fareld och filoso-
fen Sven-Olov Wallenstein. Diskussionen arrangerades med anledning av den då nyligen utkomna 
antologin Att läsa Hegel, Anders Bartonek och Anders Burman (red.), Stockholm: Tankekraft 2012. 
396 Idéhistorikern Victoria Fareld, ”Hegel vill inte lämna oss ifred”, Svenska Dagbladet, 2012 07 28. 
397 Englund, Det hotade huset, s. 181–182. 
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Sammantaget har den nya adeln merkantila intressen och en kapitalistisk men-

talitet enligt vilken rikedom ska förmeras och kapitalet förräntas. Med andra ord 

förändras medlet till makt; lågadelns profitmaximering överordnas aristokratins 

prestigemaximering. I negationens negation har en feodal högadlig form vidgats 

till att inkludera, kamouflera och legalisera ett kapitalistiskt och borgerligt inne-

håll. Den yttersta förklaringen som ges till den förändringen är materiell; rikets 

näringsliv kräver att ståndssamhällets lagar anpassas efter samhällsnyttan och de 

nya tiderna och inte tvärtom: 

Talet om förändringar och nya tider utmynnade i ett slags 

carte blanche för adeln och kronans folk att slå sig på prak-

tiskt taget samtliga typer av merkantil verksamhet.398 

Den aristokratiska högadeln och den nya lågadeln består, fast i en vidare politisk 

form och funktion. Innehållet har förborgerligats av merkantilistisk ideologi, pa-

rallellt med att den nya meritokratiska lågadeln har tagit över manér från den 

äldre aristokratin. Resultatet är, enligt Englund, en adel som inte längre är en 

grupp med en speciell samhällsfunktion, utan snarare en grupp med en speciell 

samhällsposition.399 Englunds nyss nämnda förklaring av 1600-talets förändrade 

ekonomi och mentalitet återkommer för övrigt flertalet gånger i Ofredsår.400 

 Vad som i Det hotade huset sista kapitel går att se konturerna av är den där-

efter återkommande didaktiska tankefigur vilken jag kallar för den dialektiska 

paradoxen. I dess olika varianter åskådliggör figuren, som påtalats, kausalitetens 

ofta långsamma och något motsägelsefulla förändringsprocess på ett både kon-

centrerat, lättbegripligt och tankeväckande sätt. Det är ett tydligt prov på hur 

Englund formulerar sin historiesyn och använder logos. 

 Det följande exemplet är en krönika taget från när Englund började som med-

arbetare på Expressens kultursida sommaren 1990. Den aktuella användningen 

av figuren har emellertid inte avhandlingens utförliga tydlighet vad gäller posit-

ion, negation och negationens negation. Betoningen ligger främst på det sist-

nämnda ledet i form av historiens något motsägelsefulla förändringsprocess som 

återvänder i förmedlad form. Angående människans förändrade förhållande till 

naturen skriver Englund i krönikan: 

                                                             
398 Ibid., s. 144. 
399 Ibid., s. 227. 
400 Englund, Ofredsår, 1993, s. 206–207, 466, 554–555, 558. 
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Kort sagt: det uppstår, som historikern Keith Thomas har vi-

sat, en ej nyttoinriktad syn på naturen. Framåt år 1800 gavs 

alla delar i naturen ett eget värde. Paradoxalt nog var det 

alltså först då, när människan stod i begrepp att nå sitt herra-

välde över naturen, som detta herravälde började ifrågasät-

tas. Och här ser vi början på en allt mer hårt skruvad konflikt 

mellan den varma kärleken för naturen som har fötts ur den 

moderna existensen och den hårda exploatering av samma 

natur som är själva grunden för denna existens.401 

Först styr naturen människan, sedan lär sig människan att bemästra naturen. 

Konsekvensen blir att naturen får ett egenvärde för människan. Paradoxen är, 

som Englund också påpekar, att människans tekniska herravälde över naturen 

resulterar i dels en idémässig problematisering av naturen, dels en romantisering 

av densamma.402 Den nyss nämnda krönikan utvecklades senare till essän ”Om 

den vackra naturens historia”.403 Som jag nämnde tidigare sätter paradoxen vis-

serligen ramarna för läsarens reflexioner, men det finns inget normativt värde-

rande och ställningstagande från Englunds sida om den utvecklingen. Den öp-

penheten gör således att läsaren får dra sina egna värderande slutsatser om den 

specifika historiska förändringen. Den didaktiska tankefiguren visar hur ett 

grepp från historievetenskapen kan omvandlas och användas i ett populärveten-

skapligt sammanhang. 

 Jag har funnit ytterligare en handfull exempel och variationer av den didak-

tiska tankefiguren, men enbart en av dem ska tas upp för närmare granskning.404 

Även den är taget från en kvällstidningskrönika som senare omarbetades och ut-

vecklades till en essä i Förflutenhetens landskap. Den här gången är det fattigdo-

mens historia som behandlas: 

                                                             
401 Englund, ”Peter Englund om krukväxtens historia. Naturen i en påtta”, Expressen, 1990 07 11. 
402 Snarlika resonemang återfinns i Englunds Förflutenhetens landskap, 1991, ’Om den vackra na-
turens historia’, s. 156–162; ’Om skräckens historia’, s. 213, 217. 
403 Englund, ”Om den vackra naturens historia”, Förflutenhetens landskap, 1991, s. 156–162. 
404 För fler exempel se: Englund, ”Själv är bästa säng. Ensamhetens historia”, Expressen, 1990 09 
30 och essän ”Om ensamhetens historia”, Förflutenhetens landskap, 1991, s. 198; ”Tankar kring ett 
nyligen timat krig”, Förflutenhetens landskap, 1991, s. 61; ”Om tidens historia”, Förflutenhetens land-
skap, 1991, s. 143; ”Om kokta sovmöss och god smak”, Förflutenhetens landskap, 1991, s. 151; ”Smär-
tans teater”, Expressen, 1993 01 16; Ofredsår, 1993, s. 584–586. 
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De nya egendomslösa massor som kokar upp i stad och land, 

och som sakta håller på att stelna till ett industriproletariat, 

är större, eländigare och mer hotfulla än något man tidigare 

skådat. Eller var det så enkelt: att armodet växte till i en sådan 

grad att det onda inte gick att förtränga längre? Det var ju 

först under industrialismen som löftet om ett visst folkligt 

välstånd lät sig anas, och det finns historiker som menar att 

det var först när det verkade vara möjligt att utplåna fattigdo-

men som Den Fattige blir till som ett Socialt Problem […] 

Tanken är intressant i dag, när upptäckandet och botandet av 

olika problem har blivit en väldig industri. Kanske är det i 

många fall inte så att vi först snavar över ett problem och se-

dan söker lösningen. Kanske är det möjligt att verkligen se 

Problemet först när Lösningen går att ana svagt vid synran-

den.405 

I den feodala civilisationen sågs fattigdom som något naturligt. Med den kapital-

istiska industrialiseringens produktionskapacitet behövde fattigdom, åtminstone 

hypotetiskt, inte längre vara ett självklart inslag i samhället. Fattigdom kom 

följaktligen att formuleras som ett socialt problem. Paradoxen består i att den 

materiella förutsättningen bär på ett löfte som samtidigt inte är realiserbart ef-

tersom kapitalismens inneboende logik premierar värdeackumulation, bytes-

värde och profit före människors behov. 

 Englunds förklaring i den här didaktiska figuren vittnar om den oskiljbara di-

alektiken mellan människans tanke och materiella verklighet. Den visar också på 

hur han kom från och hade formats av en marxistisk tradition. Förklaringen har 

exempelvis klara likheter med ett av Karl Marx historiematerialistiska resone-

mang från 1859 i Till kritiken av den politiska ekonomin, som brukar betraktas 

som en förstudie till Kapitalet, om det materiella livets motsägelser och konflik-

ten mellan de samhälleliga produktivkrafterna och produktionsförhållandena: 

En samhällsformation går aldrig under, innan alla produktiv-

krafter utvecklats för vilka den har tillräckligt spelrum, och 

nya, högre produktionsförhållanden uppträder aldrig, förrän 

                                                             
405 Englund, ”Peter Englund om fattigdomens historia. Flickan med svavelstickorna hukar i solen”, 
Expressen, 1990 08 02. Se även ”Om fattigdomens historia”, Förflutenhetens landskap, 1991, s. 163–
170. 
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deras materiella existensbetingelser mognat i det gamla sam-

hällets eget sköte. Därför ställer sig mänskligheten alltid blott 

sådana uppgifter, som den kan lösa, ty närmare betraktat 

skall det ständigt visa sig, att själva uppgiften endast upp-

kommer, där de materiella betingelserna för dess lösande re-

dan är förhanden eller åtminstone befinner sig i processen av 

sitt vardande.406 

Även om Englund i de här aktuella texterna inte refererar till Marx arbetar han 

med sina dialektiska paradoxer i en tradition som kan ledas till Marx i vilken lös-

ningarna och svaren på problem och frågor skrivs fram som immanenta i en där-

med oupplöslig dialektik. Utan ytterligare förkovran i den idéhistoriska genealo-

gin kan konstateras hur Englund överför och använder en komplex akademisk 

förklaringsfigur på ett didaktiskt sätt i två olika sammanhang för att åskådliggöra 

historisk förändring för en större publik. Först i Expressen och Månadsjournalen 

och sedan i den populärhistoriska essäsamlingen Förflutenhetens landskap. 

Även i Ofredsår förekommer det åtminstone ett prov på figuren. 

 Negationens negationer i exemplen på den didaktiska tankefiguren är inte pa-

radoxala i betydelsen att de är faktiska logiska motsatser, utan i att de retoriskt 

kan uppfattas som till synes motstridiga, det vill säga dubbelsidiga. Det är en ef-

fekt just av att den historiska förändringsprocessen i någon form återvänder till 

sig självt i ett förmedlat tillstånd. Stilistiskt finns det en värderingsmässig öppen-

het i exemplen då de är skildrade på ett både sakligt och språkligt transparant 

sätt. Framställningen är inte slutet tendensiös med ett övermått av patos, i be-

märkelsen att läsaren med författarens värderande ord och beskrivningar ska 

känna nostalgi eller sympati för det ena eller det andra. Tvärtom är upplägget 

inriktat på att läsaren med den didaktiska tankefiguren ska kunna få en förståelse 

av samspelet mellan olika krafter och förhållanden och hur de leder till föränd-

ring i ett sammansatt kausalt förlopp. Läsaren skrivs med andra ord inte på nä-

san, utan får dra sina egna slutsatser baserat på det givna upplägget.407 All posit-

ionering rörande historiesyn och logos är självfallet i slutänden normativ och vär-

derande, men kan med historisk saklighet och språklig transparens undvika att 

hemfalla åt att bli en entydig partsinlaga. Läsaren bjuds därmed in att läsa såväl 

                                                             
406 Karl Marx, Till kritiken av den politiska ekonomin, översättning Bertil Wagner, Stockholm: Ar-
betarkulturs förlag 1970, s. 10. 
407 Englund har för övrigt också framhävt det som en viktig princip i arbetet med Poltava i Sjöberg, 
1989, s. 50. 
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med, mot som utöver författaren. Retoriskt formulerat är viljans patos att med 

ett transparant språk förmedla en tanke om historiens dialektiska sammansätt-

ning vilket borde gagna Englunds etos som akademisk historiker för läsaren. 

 I den didaktiska tankefiguren innehållsliga, och i viss mån formmässiga vari-

ationer, återfinns mycket av Englunds historiesyn och logos i praktiken. Den di-

alektiska paradoxen är också intressant eftersom den visar på hur Englund an-

vänder sig av kunskap från arbetet med avhandlingen i sin efterföljande populär-

historiska produktion. 

 

Utvecklingens relativitet och historiens samhällsfunktion 

Den normativa karaktäristik som är tydligast återkommande i Englunds histori-

eskrivning är de olika formerna av kritik mot tron på historiens ständiga pro-

gression. Det är ett tema som med hänvisning till den i inledningen nämnda nat-

ionella problematiseringen av välfärdsstatens baksidor, och den ekonomiska kri-

sens demontering av samma välfärdssamhälle, var tacksam för en samtida svensk 

läsekrets. Englund har hävdat att utvecklingsoptimismen, som uppkom under 

1600-talet, var en reaktion mot ”en reaktionär aristokrati som vägrade erkänna 

att världen går att göra bättre”. Föreställningen om framsteg, progression och ut-

veckling, att allt blir bättre, ser han som en del av det moderna projektet som 

under 1990-talet befinner sig i en brytningsperiod och håller på att upplösas:  

Nationalstaten är på väg ut, vi går in i ett postindustriellt sam-

hälle och kommer att få överge tanken på ständig tillväxt […] 

Men huvuddelen av världens befolkning har historiskt sett gi-

vetvis aldrig omfattat någon sådan här utvecklingsoptimism. 

Att tillväxten har gränser, det har ju snarare varit en självklar-

het genom historien.408 

I Förflutenhetens landskap antyder han diskret sin kritik mot civilisationens in-

neboende progression med att vid två tillfällen sätta ordet framsteg inom citat-

tecken.409 Det i sig är ett sätt att distansera sig från termen. Mer uttryckligen kal-

lar han den industriella revolutionen en ”anskrämlig process ” vilken innebar ”att 

Europa firade nya triumfer i nöd, elände och smuts” i samma bok.410 Och frågan 

                                                             
408 Fogelqvist, Arbetaren nr 15/16, 1992, s. 11. 
409 Englund, ”Tankar kring ett nyligen timat krig”, Förflutenhetens landskap, 1991, s. 62, 66. 
410 Englund, ”Bröderna Marx i Petrograd”, Förflutenhetens landskap, 1991, s. 99. 
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är om det här är ett av de bärande elementen i Englunds historiesyn; framstegens 

relativitet. Den didaktiska tankefigur som jag kallar för den paradoxala dialekti-

ken och den krassa behandlingen av olika epoker vad gäller idén om ökad civili-

sering, kan ses som delar av den här dialektiska historiesynen präglad av en fram-

stegens relativitet. Här följer ett illustrerande avsnitt ur essän ”Varför brändes 

Malin Matsdotter”: 

Häxförföljelserna handlar också om något annat, nämligen 

framstegens relativitet. Det har varit minst sagt förbryllande 

att häxförföljelserna rasade som allra värst, inte under den 

s.k. mörka medeltiden, som var nästan helt oanfäktad av dy-

lika händelser, utan istället under renässansen och barocken. 

Kroppen och skuggan verkar röra sig i två olika riktningar: 

modernisering och vetenskaplig revolution äger rum i häxbå-

lens blacka sken. Förgrundspersoner ur den intellektuella och 

akademiska världen deltog ofta med rusig entusiasm i jakten 

eller valde i bästa falla att tigande se på. Bacon, Kepler och 

Descartes ansåg alla att häxeri var en realitet.411 

Paradoxen i framstegets relativitet ligger alltså i kombinationen av vidskeplighet 

och vetenskaplighet och den våldsamhet det skapade. 

 Inte heller Englunds och de samtida läsarnas eget sekel undantas kritik. Det 

tjugonde århundradet kallas bland annat för ”det mörkaste av alla århundra-

den”412 och för ”detta onda sekel som nog skapat mer elände och olycka än någon 

annan epok”.413 Orsaken till att uppfattningen om samtidens ”självklara överläg-

senhet jämfört med alla andra tider”414 måste ifrågasättas är för att, som han po-

etiskt formulerar det: ”Stor vaksamhet är av nöden. Avgrunden är närmare än vi 

själva tror”.415 

                                                             
411 Englund, ”Varför brändes Malin Matsdotter”, Förflutenhetens landskap, 1991, s. 138. Se även 
Englund, ”Peter Englund om en historisk paradox: Den upplyste häxjägaren”, Expressen, 1989 08 14. 
I Förflutenhetens landskap framhäver han även att det under medeltiden överlag rådde bättre hygien 
än under tidigmodern tid ”Om stank och smuts”, s. 207–208. 
412 Englund, ”Om Karl XII:s död och andra mord”, Förflutenhetens landskap, 1991, s. 113. 
413 Englund, ”Om gråtens historia”, Förflutenhetens landskap, 1991, s. 220. 
414 Englund, ”Stenåldern roligare än 1900-talet”, Expressen, 1993 02 08. 
415 Englund, ”Bräck halsen av varenda djefvel”, Expressen, 1993 07 10. 
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Det förskräckliga är ju att vår civilisation ännu inte kan sä-

kerställa ett moraliskt bruk av de kolossala krafter som den 

själv har satt i rörelse. Därför kan det ske igen. Och vem vet 

vilka som då blir offer?416 

Han har också sagt sig kunna vara oerhört pessimistisk emedan ”vi” i Sverige för 

tillfället visserligen lever väldigt väl, men att vi gör det ”på en knivsegg” eftersom 

det när som helst kan ”gå käpprätt åt helvete”.417 Orsaken till den modstulen-

heten sägs vara att det finns en motsägelse inbyggd i den moderna civilisationen. 

Den motsägelsen förtydligas emellertid inte. På annat håll har han framhävt den 

moderna tidens motsvarighet till den tidigmoderna tidens vidskeplighet är veten-

skaplig hybris, social ingenjörskonst och ideologisk fanatism.418 Han har som ex-

empel på ett avgrundsscenario nämnt att förintelsen inte är unik ”den kan ske 

igen som en produkt av byråkrater med ett regelverk i ryggen och utan ansvar för 

vad de gör”.419 

 Englunds motstånd mot en allmän framstegsoptimism kan sägas vara ett vid-

hållande av förnuftet trots kritiken mot en övertro på detsamma.420 Två av 

Englunds återkommande 1900-talsteman får tjäna som exempel på hans kritik 

mot en självbelåten syn på samtiden: en maktfullkomlig elits verklighetsfräm-

mande ideologi samt hans fascination av det första världskriget. Angående kriti-

ken mot eliters ideologiska planer under modern tid har han bland annat skrivit 

följande: 

Inte minst i vår tid har ju lärda och intellektuella ofta visat sig 

vara åtkomliga för den subtila lockelse som göms i fanatism 

och diverse auktoritära system. Och vi som lever nu, då 

Auschwitz och Gulag ännu svider i levande människors 

                                                             
416 Englund, ”De ur Lindqvists minne fallna”, Expressen, 1992 05 15. 
417 Jacobson, Östgöta Correspondenten, 1993 11 12. 
418 Se t ex också: Englund, ”I huvudet på en bolsjevik”, Expressen, 1992 12 07; Englund, Expressen, 
1993 01 16; Englund, ”Ta det svåra för lätt”, Expressen, 1993 06 17. 
419 Rehnberg, Svenska Dagbladet, 1992 05 30. 
420 Med referens till den tongivande dialektikern Theodor W. Adorno går det att hävda att ett kon-
sekvent förbiseende av förnuftet är en direkt anti-intellektuell och oetisk handling som leder till att 
tänkandet regredierar till ett instrument åt större politiska och ekonomiska makter. Den oreserverade 
tron på förnuftet är däremot en fetischisering av förnuftet självt och dess yttre makt Adorno, 1986, s. 
149–150. 
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minne och likstanken från olika havererade utopier fortfa-

rande ligger tung i luften, vi behöver kanske inte påminnas 

om att historien inte alls bara är en fråga om vacker och stadig 

förkovran.421 

Vidare har vi hans fascination och förskräckelse inför det första världskriget. Vid 

ett besök på slagfältet vid Verdun i Frankrike, ”stående bland de gräsöverväxta 

krevadgroparna” begrundar han ”den skugga av förgänglighet som häftar vid hela 

vår civilisation”422: 

Det finns i dag en inte så lite självgod belåtenhet som säger 

att då snart alla idkar demokrati och kapitalism med samma 

vackra frenesi så sitter vi därmed tryggt i Guds kålgård, där 

intet kan hota oss utom en och annan liten knyck nedåt i kon-

junkturernas evigt stigande feberkurvor och möjligen någon 

till diktator omsminkad maffiabuse i den tredje världen. 

Första världskrigets tragedi varnar oss dock för en sådan 

pösmagad självsäkerhet. Den visar väl hur geschwint fram-

gång kan bytas i förfall och hur en epok, ja en hel civilisation 

kan nå sin vackraste blomning i samma stund som den står i 

begrepp att lösas i luft.423 

Den andra sidan av hans kritik mot modern och samtida självgodhet är framhål-

landet av normer vi kanske tar för givna, men som förflutna människor kunde ha 

förfasats över.424 I samband med den hållningen kommer han, som tidigare har 

nämnts, i Förflutenhetens landskap även in på vad han menar är en av de stora 

poängerna med att studera och läsa historia; att lära sig att inte förväxla natur 

och historia. Några av recensenterna till essäsamlingen framhöll också en per-

spektivgivande och självprövande verkan av läsningen.425 Samtidigt använder 

                                                             
421 Englund, ”Varför brändes Malin Matsdotter”, Förflutenhetens landskap, 1991, s. 139. 
422 Englund, ”På slagfältet vid Verdun”, Förflutenhetens landskap, 1991, s. 93. 
423 Ibid., s. 87. 
424 Ibid., ”Om tidens historia”, Förflutenhetens landskap, s. 144. 
425 Magnus Jacobson, ”Förnuftig förnuftskritik”, Östgöta Correspondenten, 1991 11 05; Lars-Eric 
Jönsson, ”Historien från en ny vinkel”, Helsingborgs Dagblad, 1991 11 12; Torgny Nevéus, ”Inte bara 
fältslag”, Vestmanlands Läns Tidning, 1991 11 17. 
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Englund själv gott om natur- och teknikmetaforer för att illustrera det obevekliga 

i vissa historiska förlopp. 

 I samband med besöket på slagfältet vid Verdun uttrycker Englund även en 

personlig självrannsakan angående att han stundtals själv kommer på sig med att 

vara ideologiskt förblindad: 

Till min förfäran kan jag också ibland skymta den här hän-

ryckningen i mitt eget jag, när jag tror mig se skönheten i ett 

vapen, när jag känner lockelsen i den totala hängivenheten 

och dras till de enkla bildernas magi, när jag anar förstörel-

sens rus och ibland tycker att en riktig snyting faktiskt kan 

vara snyggare än Nike från Samothrake. Ett besök på ett gam-

malt slagfält likt det vid Verdun skänker snar tillnyktring. 

Ständig påminnelse är dock av nöden, men det är synd att 

denna påminnelse så ofta tar kropp i ett monument.426 

Förbindelsen mellan våldets skönhet och den grekiska gudinnan och marmor-

statyn Nike är inspirerad av det Futuristiska manifestet, ”en vrålande bil som 

verkar vara driven av maskingevärsskott är vackrare än Nike från Samoth-

rake”.427 Överskuggas då inte Englunds pacifistiska betraktelse från Verdun när 

han medger sin egen fascination för våldet? Kanske för en del läsare som inte 

uppskattade dess ”våldsförhärligande intryck”.428 Det finns likväl också en kon-

sekvens i förfarandet. Genom att inkludera sin egen person, och betona hur han 

är precis lika ideologiskt formad av sin egen samtid som alla andra, antyder 

Englund att inget och ingen ska eller kan undantas den förnuftiga förnuftskriti-

ken. Uttrycket formulerades av författaren Magnus Jacobson i hans recension av 

Förflutenhetens landskap.429 Det syftar på Englunds ”kritik av den oreserverade 

tron på förnuftet – inte av förnuftet självt”. Jacobson menar att Englund har en 

ideologisk trolöshet som bottnar i historiens lärdomar: ”en välgörande skeptic-

ism mot allt vad makt heter”.430 Englund har själv framhävt att historien visar att 

                                                             
426 Englund, ”På slagfältet vid Verdun”, Förflutenhetens landskap, 1991, s. 89. 
427 Manifestet skrevs 1909 av den italienske poeten Filippo Tommaso Marinetti. Jämför med littera-
turvetaren Jesper Olssons essä om Futuristiska manifestet i samband med dess hundraårsdag; ”När 
konsten fick explosionsmotor”, Svenska Dagbladet, 2009 02 15. 
428 Ingegerd Sundell, Folkets Historia nr 1, 1993, s. 48. Se även Leif Larsson, ”Peter Englunds histo-
rieskrivning: Elegant essäistik”, Västerbottens-Kuriren, 1991 11 06. 
429 Jacobson, Östgöta Correspondenten, 1991 11 05. 
430 Ibid. 
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det finns en möjlighet enär det går att förlita sig på förnuftet: ”Vi är i rätt liten 

utsträckning fångade i något slags mänskligt väsen, historiska processer är på-

verkbara”.431 När Englund tillfrågas om han fascineras av kriget och om eventuell 

koppling till uppväxten i garnisonsstaden Boden, blir han enligt reportern ”märk-

bart besvärad”.432 Englund svarar bland annat att i fall han hade varit intresserad 

av våldet i sig hade han skrivit thrillers, spionböcker, som Jan Guillou.433 Han 

har i ett annat sammanhang sagt att han gjorde den ”skrämmande” upptäckten i 

krigets Kroatien att ”[k]rig i små doser ger en kick”.434 Han har poängterat att 

våldet i sig, och frossandet i det, inte är intressant. Koreograferat våld i ameri-

kanska actionfilmer finner han mest ”äckligt”. Det intressanta är ”våldets mekan-

ismer”.435 

 För att återgå till den aktuella essäformen påbjuder genren, eller inbjuder åt-

minstone till, det inslag av kritisk självreflektion av det skrivande subjektet som 

har företräde att definiera tillvaron för en läsekrets. Tematiken med resan, kriti-

ken och självframställningen gör dessutom att ”På slagfältet vid Verdun” över-

ensstämmer väl med den moraliska essäns karaktäristik, som enligt litteraturve-

taren Arne Melberg, ”kan betraktas som essäistikens urform” där resan, kritiken 

och självframställningen är besläktade utvecklingar.436 Englund kom också, i 

linje med traditionen av essäister som bejakar moraliska teman, att med tiden 

utveckla en profil som ett politiskt och moraliskt samvete som medförfattare till 

flera debattartiklar i dagspressen om aktuella frågor relaterade till situationen i 

Bosnien.437 

 Att inte formulera och problematisera sig själv som ideologiskt skapad varelse 

är också att lägga till rätta – om än med ett mer passivt förfarande. Rörande sitt 

historiska ”favoritmonument”, L’Ossuaire, benhuset, i Verdun, beskriver 

                                                             
431 Jacobson, Östgöta Correspondenten, 1993 11 12. 
432 Olovsson, Norrländska Socialdemokraten, 1993 11 20. 
433 Ibid. Se även Bruno Lundgren, ”Historikern som tar hjälp av Kalle och Hobbe”, Expressen, 1994 
03 27. 
434 Rehnberg, Svenska Dagbladet, 1992 05 30. Englund har om sin tid som värnpliktig officer sagt 
att han trivdes och var en duktig soldat med bra betyg från armén: ”Jag var nog lite stridis, tror jag”, 
Lundgren, Expressen, 1994 03 27. 
435 Lundgren, Expressen, 1994 03 27. 
436 Melberg, 2013, s. 17. 
437 Se t ex Jesus Alcalá, Wilhelm Agrell, Anders Ehnmark, Peter Englund och Per Svensson: ”Res dig 
ur soffan igen! Kända publicister uppmanar fp-ledaren att ta ställning till fp:s svek i flyktingfrågan”, 
Dagens Nyheter, 1994 03 12; ”Hanteras med viss försiktighet. Hemligt dokument avslöjar att FN 
sanktionerar etnisk rensning i Bosnien”, Dagens Nyheter, 1994 09 01; ”Principryttarna på den tro-
janska hästen”, Expressen, 1994 12 16. 
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Englund hur han uppskattar just dess frånvaro av i efterhand pålagd och tillrät-

talagd ideologi: 

Den är dels ett resultat av de besvär man hade efter kriget att 

ta hand om ett alldeles för stort antal lik på en alldeles för lite 

yta, dels ett uttryck för en önskan att inte glömma, gömma 

eller släta över, utan istället bevara i minne genom att visa 

upp – vilket också är poängen med detta gamla slagfält, som 

är det mest fulländade antikrigsmonument som står att skåda 

i Europa.438 

På samma sätt som med slaget vid Poltava är Englund åter inne på att med hjälp 

av krass realism framkalla en upplevelse av meningslöshet och motvilja inför den 

tragik som han menar att krig är. 

 Kritiken av en historisk självgodhet i samtiden nämns också i samband med 

att Englund framhåller det mörka 1900-talet i följande kommentarer i en panel-

diskussion i radion: 

– Ja jo, jag tror att det är tveklöst så att fram till nu, vi har 

börjat förlora mycket av vår oskuld, en oskuld som växte fram 

kanske efter andra världskriget på 50- och 60-talen då man 

fick den där föreställningen att vi hela tiden gick från mörker 

till ljus, men att det är det typiskt postmoderna att man börjar 

inse att historien är väldigt sammansatt, det är ingen entydig 

rörelse mot bättre och bättre. Utan utvecklingen kan vara så-

där sammansatt och om man ska summera 1900-talet så 

måste 1900-talet nog – som jag ser det som historiker – be-

traktas som det mörkaste århundradet någonsin i historien, 

om man ser på mänskligt lidande, antal offer, moraliska kol-

lapser och sådär. Det är svårt att hitta något liknande. 

– Det har varit värre än barbarerna – tycker du det? 

– Ja, barbarerna – barbarerna det är vi.439 

                                                             
438 Englund, ”På slagfältet vid Verdun”, Förflutenhetens landskap, 1991, s. 92. 
439 ”Samhällsredaktionen”, P1, 1991 12 23. 
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Han har också kallat 1900-talet för ”detta misslyckade ateistiska experiment med 

dess stora katastrofer”.440 Men är det inte ofta som det närmaste förflutna tycks 

vara härjat av katastrofer och ett enastående dunkel? En förklaring till den upp-

levelsen kan vara att samtidshistorien fortfarande är ett levande minne bland 

människor som direkt eller indirekt upplevt en katastrof. Han hävdar själv i ett 

annat sammanhang att ”[d]et mänskliga minnet är inte speciellt långt, runt 20–

30 år”.441 Englund är i allra högsta grad intresserad av katastrofala historiska si-

tuationer. Det är också ett tema vilket förmodligen bidragit till hans populärhisto-

rias framgångar i den omvälvande svenska samtiden. Läsekretsen, som finner sig 

i en tid då välfärdsstatens åtagande reduceras kan i Ofredsår läsa om den svenska 

stormaktstidens tillkomst. I Poltava kan publiken vidare läsa om dess samman-

brott.442 Bedömt av Ofredsår skulle de iblandade i det trettioåriga kriget och dess 

konsekvenser förmodligen med emfas ha hävdat 1600-talets icke-jämförliga 

mörker. Englund formulerar det själv bland annat som följer om 1600-talets tret-

tioåriga ”världskrig”: 

Det stora krig, det europeiska världskrig, som nu höll på att 

slita inälvorna ur Tyskland var kulmen på en snabb utveckl-

ing som skakade alla som levade under 1600-talet. Det man 

kunde skåda där var något nytt. Aldrig förr hade krigen haft 

denna skala och geografiska omfattning, aldrig förr hade ar-

méerna uppträtt med en sådan brutalitet och allt omkullkas-

tande förödelsekraft, aldrig förr hade de ansvariga agerat 

med en sådan bisarr förening av fanatism och hjälplöshet. 

Historien om total rättslöshet, massakrer på oskyldiga, slakt 

på fångar, vanemässig tortyr, pest, kannibalism, plundring 

och ren vandalism, blev bara fler och allt vämjeligare i sina 

                                                             
440 Rehnberg, Svenska Dagbladet, 1992 05 30. 
441 Olovsson, Norrländska Socialdemokraten, 1993 11 20. Hypotesen om minnet är tagen från eko-
nomen Kenneth Galbraiths A Short History of Financial Euphoria, se Englund, Expressen, 1993 11 
15; Englund, Politikens, Kulturens och Idéernas arena nr 2, 1994, s. 12–19. 
442 Englunds förklaring till det stora historieintresset i Sverige i början av 1990-talet är att det kanske 
beror ”på osäkerhet och ovisshet inför framtiden, ekonomiskkris och världsbildskris. Människan sö-
ker referenser bakåt i tiden”, Ingela Hjulfors, ”Peter en riktig historieberättare”, Västerbottens-Kuri-
ren, 1993 11 13. 
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detaljer. Inte så underligt att många skakade sina huvuden i 

vantro och förkunnade att världens ände stod för dörren.443 

Med trettioåriga kriget hävdar han att barbariet utvecklades till en kvalitativt ny 

nivå.444 Barbariet är inte oföränderligt och identiskt till formen. Det har skett en 

utveckling som gör att det inte enbart är en gradskillnad, utan också är en art-

skillnad.445 

 Englund har således en kritiskt dialektisk syn på och behandling av den nor-

mativa frågan om civilisatorisk progression. Historiens funktion är med 

Englunds hermeneutiska metodologi att förstå det förgångna utifrån dess egna 

kriterier för att med den historiseringen få förklaring till och perspektiv på den 

egna samtiden och livssituationen. Englunds nämnda förfarande att erkänna sin 

egen våldsfascination och därmed som historiker blottlägga sig själv som lika 

mycket ideologiskt objekt, som det historiska objekt som kritiskt skildras – i det 

här fallet 1910-talet romantisering av det renande kriget – är den logiska konse-

kvensen av både en dialektisk historiesyn och essäns form. Däremot är det inte 

nödvändigtvis den logiska konsekvensen av en hermeneutisk metodologi som 

inte har samma påbud att involvera och behandla det egna jaget. Englund är med 

den självkritiska förtroligheten i framställningen därför mer trogen sitt dialek-

tiska tänkande och essäns form, än vad han är gentemot sin i grunden hermene-

utiska metodologi. Det kritiskt-dialektiska idealet är i det nämnda fallet genom-

gående såväl i den historiska sakfrågan, värderingen av den, som i framställ-

ningen. Det är emellertid förenat med risker rörande etos att vara så konsekvent 

med logos och blottlägga sitt ibland mindre sympatiska patos eftersom det ruckar 

på det konventionella akademiska upplägget med den distanserade forskaren. 

Med en hermeneutisk metodologi bör forskaren visserligen problematisera sin i 

samtiden situerade förståelse, men för den skull inte involvera sina personliga 

och mindre tilltalande karaktärsdrag. Utifrån ett kritiskt-dialektiskt och essäist-

iskt ideal är det förfarandet likväl en mer självklar konsekvens av en följdriktig 

undantagslös problematisering av tillvaron, som det skrivande subjektet inte 

borde tveka inför. 

                                                             
443 Englund, 1993, s. 169–170. Se även s. 58, 187–188, 396–397, 544. 
444 Se även Rehn, Göteborgs-Posten, 1993 11 28. 
445 Englund har t ex framhållit att det inte var ett självändamål att massakrera civilbefolkning i ti-
digmoderna krig i motsats till moderna krig där de civila är måltavlor, Tobias Nielsen, ”Karl XII ett 
destruktivt geni”, Vestmanlands Läns Tidning, 1994 11 30. För resonemang om det historiskt nya och 
unika med förintelsen se; Englund, ”Förintelsen – en unik händelse”, Expressen, 1992 05 30. 
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Mottagandet 

Som Ulf Zander framhåller dominerade lovorden Poltava; källmaterialet behärs-

kades utomordentligt, han skrev engagerat, koncist och personligt, om än stund-

tals väl så svulstigt och yvigt.446 Även avsaknaden av heroism, moraliserande och 

punschpatriotism uppskattades. Annorlunda uttryckt framhävs såväl bokens ve-

tenskapliga dimension, stilistiska dimension som ideologiska dimension i nästan 

bara uppskattande ordalag. Englund kommenterade i en samtida intervju bokens 

succé med en förklaring som anknyter till just de positiva recensionerna: 

Min förläggare anser att bokens oväntade popularitet beror 

på att den fick bra recensioner i alla tidningar, inte bara i stor-

stadspressen. Dessutom finns det en publik för historia som 

är undernärd. Det finns inte många i vårt land som skriver 

populär historia.447 

Hans Villius, som på 1980-talet blivit något av en nestor inom populariserandet 

av historia i landet, recenserade boken för ”Vetandets värld” i P1. Hans läsning 

kan ses som typisk och representativ för recensionerna då han framhöll just vil-

ken ”konkret skildring” det är av ”krigets ohyggligheter” och att den ger en ”stark 

känsla för hur oerhört vidrigt kriget egentligen var”.448 Villius nämner att han 

själv skrivit om perioden och hävdade att Englund kan ”sitt material väldigt 

bra”.449 Han poängterar framför allt hur ”oerhört välskriven” den är och att 

Englund har en ”klar litterär ådra” vilken skiljer honom från merparten svenska 

historiker.450 Sammantaget menar Villius att det medför att Englund lyckas ”göra 

historien verklig” och ge en ”väldigt, väldigt levande inblick” i slaget.451 Villius 

enda invändning är att debutanten borde ha varit mer kritisk mot Karl XII: s ge-

neralkvartersmästare Axel Gyllenkrok ”som skrivit en kraftigt färgad berättelse 

om slaget och reträtten efteråt”.452 

 En av de ytterst få invändningar och frågor som formuleras är av historikern 

Jarl Torbacke som mer övergripande undrar varför en välkänd, ja till och med 

                                                             
446 Zander, 2001, s. 423. 
447 Branke, Vi nr 24, 1989, s. 8. 
448 Hans Villius, ”Vetandets värld”, P1, 1988 11 01. 
449 Ibid. Villius disputerade på avhandlingen Karl XII:s ryska fälttåg: Källstudier, Lund 1951. 
450 ”Vetandets värld”, P1, 1988 11 01. 
451 Ibid. 
452 Ibid. 
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uttröskad historia, återigen ska skildras.453 Han finner visserligen ett svar i 

bokens pacifistiska budskap men hävdar då att det finns nyare ämnen att inspi-

reras av: ”Sedan 1814 har Sverige inte varit i krig. Vem skriver en dramadoku-

mentär om den prestationen?”.454 Han tyckte att ämnet var uttröskat och att det 

pacifistiska budskapet enklare kunde förmedlas med Auschwitz eller Song My 

som exempel.455 Senare kom Englund också att skriva om både förintelseläger 

och amerikanska arméns brutala framfart i Vietnam.456 Att han skrev om slaget 

vid Poltava kom vid tiden mer naturligt då det var en epok och ett ämne och käll-

material som han var bekant med sedan länge. Han har uppgett att han redan i 

gymnasieskolan läste en ögonvittnesskildring av en gardeskapten som återgav 

hur Upplands regemente massakrerades.457 Englund har också berättat att det i 

hans kandidatuppsats i historia från 1981 återfinns partier som sedan återanvän-

des i Poltava.458 

 För att återvända till Villius invändning att Englund i större utsträckning 

borde ha diskuterat olika tolkningar utifrån källmaterialet, har Zander påpekat 

att detaljrikedomen och avsaknaden av vetenskapliga byggnadsställningar tillta-

lade recensenter med journalistiska preferenser.459 Den avsaknaden kunde emel-

lertid förarga en akademiskt skolad historiker som Villius. För om som litteratur-

historikern Karl Erik Lagerlöf påpekar kan boken trots Englunds idiom om feod-

alism, te sig ”ovanligt fri från tolkningar och mönster”.460 Därmed kunde läsaren, 

som Zander fastslår, ”få intrycket att Englunds skildring var den sanna berättel-

sen, höjd över historikernas inbördes motsättningar”.461 Som tidigare konstate-

rats kan en känsla av suggestiv realism och kanske av fullständighet också bli re-

sultatet för läsaren med blandningen av den subjektiva närvaroeffekten och me-

taberättelsens objektiva distanseffekt. Till och med recensenten i Historisk tid-

skrift – en tidskrift vars recensioner brukar vara helt befriade från alla uttryck av 

                                                             
453 Som Zander påpekar skrev Torbacke med sin egen bok som behandlade sekelskiftets Karl XII 
renässans, Försvaret främst. Tre studier till belysning av borggårdskrisens problematik (1983), i 
åtanke, 2001, s. 423. 
454 Jarl Torbacke, ”Från en tid som flytt”, Göteborgs-Posten, 1988 10 28. 
455 Ibid. 
456 Englund: ”Belzec, Polen: Tisdagen den 18 augusti 1942”, Moderna Tider nr 20/21, 1992, s. 30–
37; ”Massakern i Song My”, Vi nr 19, 1995, s. 7–13. 
457 Gravæus, Aftonbladet, 1988 11 20. Lars Tisensten hette gardeskaptenen och hans relation var 
referens i både Poltava, 1988, s. 269, och ”Slaget vid Poltava”, 1989, s. 258. 
458 Arb, Månadsjournalen, 1989, s. 28. 
459 Zander, 2001, s. 426. 
460 Karl Erik Lagerlöf, ”Katastrofens råa desperation”, Dagens Nyheter, 1988 10 28. Zander anger 
felaktigt att den var publicerad i Sydsvenska Dagbladet, 2001, s. 426. 
461 Zander, 2001, s. 426. 
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affekt – kom i känslosvall: ”Som läsare rycks man med – i många stycken har den 

rört mig djupt”.462 Men det finns som sagt en problematik att i innehåll och form 

förklara och suggestera fram för mycket mening och helhet när ett huvudsakligt 

mål är att framkalla en känsla av meningslöshet inför kriget. 

 Poltava utkom hösten 1988. Våren därefter disputerade Englund med dok-

torsavhandlingen Det hotade huset. En avhandling i historia är genremässigt sett 

inte populärhistoria. En och annan avhandling når emellertid ut till en större lä-

sekrets. Englunds avhandling, utgiven på Atlantis förlag, är en av dem. Den tryck-

tes i tretusen exemplar – ”en fantastisk siffra när det gäller svenska avhandlingar” 

– och en andra upplaga kom dessutom 2002 och 2012 kom en Print on Demand-

utgåva.463 I regel trycks en avhandling på doktorandens hemmavarande univer-

sitet i två-trehundra exemplar. 

 Försäljnings- och kritikersuccén med Poltava gjorde att Det hotade huset re-

censerades i ett femtontal dagstidningar vilket är ett betydande antal för genren. 

I rubrikerna kunde det som i landet största morgontidning, Dagens Nyheter, stå 

”Peter Englunds avhandling. När adeln var ädel” vilket är en rubricering som för-

utsätter att författaren är allmänt känd för tidningens, och kanske i ännu högre 

grad kultursidans läsekrets.464 

 Poltava hyllades för hur välskriven den var för att vara författad av en histo-

riker. Den stilistiska dimensionen framhålls i positiva ordalag även i merparten 

av de undersökta recensionerna av Det hotade huset. Avhandlingen hävdas vara 

ovanligt trevligt skriven och läsvänlig för sin genre.465 En recensent menade till 

exempel att ”det är en glädje att läsa denna enkla och klara framställning. Av-

handlingen bekräftar att Peter Englund är en lysande stilist”.466 En annan recen-

sent påpekade att ”också som fackhistoriker skriver han för en läsekrets bortom 

akademiernas givna”.467 Och en tredje recensent tyckte att den var ”briljant skri-

ven” och vidare att det i samtiden var ”ovanligt att en avhandlingsförfattare har 

                                                             
462 Jan Ottosson, ”Poltava”, Historisk tidskrift nr 4, 1989. Se även Bengt Gehlins recension i Histo-
rielärarnas Förenings Årsskrift, 1989/1990 där han bl a skriver att den är ”mästerligt ohygglig” och 
att den skänker ”en stark, nästan oerhörd upplevelse”, s. 218. 
463 Citatet är taget från Järtelius, Sundsvalls Tidning, 1989 06 13. 
464 Karl Erik Lagerlöf, ”Peter Englunds avhandling. När adeln var ädel”, Dagens Nyheter 1989 05 
20. Frågan behandlas mer utförligt senare i samband med Englund i medierna. 
465 Undantaget är idéhistorikern Svante Nordin som inte alls berör det stilistiska, ”Ädel innan profi-
ten lockade”, Sydsvenska Dagbladet, 1989 06 07. 
466 Kjell Nordström, ”Avhandling av ’Poltavas’ författare. Adelns roll under 1600-talet”, Östgöta Cor-
respondenten, 1989 05 20. 
467 Björn Nilsson, ”Björn Nilsson läser Peter Englunds avhandling. Från slott till business class”, 
Expressen, 1989 05 19. 
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modet och förmågan att uttrycka sig på en gång lärt, enkelt och spirituellt”.468 

Flera av recensenterna framhöll därutöver att den inte bara var läsbar utan också 

läsvärd – det vill säga potentiellt intressant för en publik bortom akademin.469 

 Redan på avhandlingens baksidestext låts samtidsrelevansen förstå då det på-

pekas att den undersöker ”en egenartad politisk kultur som på sätt och vis påver-

kar oss än i dag”. I slutkapitlet frågar författaren också, något retoriskt, om kom-

promissens metod är något som är karaktäristiskt för svensk historia: ”Ser vi inte 

här en av de första i en rad historiska kompromisser, som långsamt men säkert 

förvandlar det svenska samhället?”.470 Flera recensenter gör på samma sätt kopp-

lingar till den svenska samtiden rörande en tradition av en politisk praxis med 

fredsam anpassning och pragmatiska kompromisser. Somliga av läsningarna är 

affirmativa utan större utläggningar såsom Sven Mogård: ”Läsaren kan dra slut-

satsen, att det som var högadlig ideologi på 1600-talet delvis haft betydande makt 

i svensk borgerlig mentalitet långt fram, ända i vår tid”.471 Recensenter i arbetar-

press var mindre modesta och mer explicita. Litteraturvetaren Göran Hägg skrev 

till exempel i Aftonbladet att: ”’Ansvar’ av den modellen existerar ju än i våra 

dagars SAF-propaganda”.472 En recensent som verkligen inte skrädde orden var 

Anders Norborg i Arbetarbladet som menade att Englunds sextonhundratalshi-

storia mycket väl kunde ha relevans för samtiden: 

Fortfarande predikar borgerlighetens ideologer sin patriar-

kalism i betydelsen ”företagarens ansvar” och den säger sig 

vara traditionell även om den vill förvandla den svenska nat-

ionalstaten till en kontorsmodul med begränsad självbestäm-

manderätt i företagskomplexet Europa.473 

                                                             
468 Torgny Nevéus, ”Så levde adelsmännen livet”, Vestmanlands Läns Tidning, 1989 11 27. 
469 Se t ex Bo Lindberg, ”Adlig ideologi under stormaktstiden”, Historisk tidskrift nr 2, 1990, s. 293; 
Sven Mogård, ”När adelsmannen fick en borgarsjäl”, Nerikes Allehanda, 1989 06 16; Nilsson, Expres-
sen, 1989 05 19. 
470 Englund, 1989, s. 243. Englund framhåller också den mönsterbildande ”historiska kompromis-
sen” i P1, 1989 05 18. 
471 Mogård, Nerikes Allehanda, 1989 06 16. Se också Birger Hedén, ”Jakten på den svenska mo-
dellen”, Kvällsposten, 1989 05 20; Per Runesson, ”Historia att minnas”, P1, 1989 12 02; Börje Räfte-
gård, ”Peter Englunds doktorsavhandling Det hotade huset. Med adeln i stormaktstiden”, Göteborgs-
Posten, 1989 06 01. 
472 Göran Hägg, ”Det hotade huset störtar samman”, Aftonbladet, 1989 05 20. 
473 Anders Norborg, ”Adelns stora nederlag”, Arbetarbladet, 1989 07 12. 
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Värt att notera är att ingen av historikerna som recenserade Det hotade huset 

gjorde någon samtidskoppling, som de nyss nämnda journalisterna, utan de 

gjorde enbart strikt historiska läsningar. 

 Däremot var det bara historiker som på olika sätt explicit noterade avhand-

lingens historiematerialism.474 Fakultetsopponent Bo Lindberg är emellertid den 

enda av dem som har några direkta invändningar i frågan. Han anser att 

Englunds postulerande av den feodala- och borgerliga klassen mot varandra, och 

det följande uppspårandet av belägg för det, sker på bekostnad av ett beaktande 

av militärbyråkratin. Lindberg hävdar att: ”Denna klass-metafysik leder till ett 

abstrakt och schematiskt angreppssätt som är okänsligt för den givna historiska 

verkligheten”.475 Ett konsekvent användande av implikationerna av de marxist-

iska kategorierna kan dessutom, enligt Lindberg, resultera i att feodaladeln med 

sin dynamiska kraftfullhet, sitt värnande om en fri författning, sitt välståndsbyg-

gande och sin hygglighet mot bönder, framstår som en klass vilken spelat en pro-

gressiv roll i historien. Att feodaladeln ”skulle ha gjort det måste te sig väl så mag-

starkt också för den mest revisionsbenägna marxistiska historieanalys”.476 Emel-

lertid menar Lindberg att Englund inte har ”varit så konsekvent i sin begrepps-

hantering, att han hamnat i sådana svårigheter. Hans marxistiskt inspirerade frå-

geställning är en delvis söndervittrad grundstomme, som överlagrats med andra 

teorier och perspektiv under arbetets gång”.477 Englund har själv berättat att han 

fortfarande var marxistisk historiker när han skrev Poltava. Under arbetet med 

avhandlingen upptäckte han dock att den materialistiska modellen inte räckte, 

det var ”ett för grovt verktyg”.478 

 Opponent Lindberg hävdar vidare att Englund mer är en syntetiserande retor, 

en vältalare, än en analytisk vetenskapsman. Det i sig kan förstås som en allvarlig 

kritik. Lindbergs konkluderande helhetsomdöme är trots invändningarna tvek-

löst positivt. Han menar att Englund har ”skrivit en bra avhandling, bitvis mycket 

                                                             
474 Sten Carlsson, ”Adelns föreställning om världen”, Svenska Dagbladet, 1989 05 19; Lars-Olof Lar-
sson, ”Svensk adel i 1600-talets starkt föränderliga värld”, Smålandsposten, 1989 07 08; Lindberg, 
Historisk tidskrift, 1990, s. 287–294. 
475 Lindberg, Historisk tidskrift, 1990, s. 292. 
476 Ibid., s. 293. 
477 Ibid. 
478 Eva Lindgren, ”Historikern möblerar om bland fördomar”, Dagens Nyheter, 1992 05 23. Något 
år senare konstaterar han också att han inte är marxist; Hjulfors, Västerbottens-Kuriren, 1993 11 13. 
Som student var hans stora inspiration Per Nyströms bondförnuftiga historiematerialism som före-
gick på 1970-talets hårt skruvade och ”knastertorra katedermarxism”, Englund, ”Marxisten som föll”, 
Expressen, 1993 10 06. 
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bra” med ”en fast empirisk grund”.479 Också det allmänna omdömet bland recen-

senterna av verkets vetenskaplighet är att det är ett habilt verk. Invändningarna 

kommer främst från akademiker och rör bland annat det bristande hänsynsta-

gandet till det kyrkohistoriska forskningsläget om den lutherska ortodoxins be-

tydelse.480 Andra hänsynstaganden som efterfrågas är; 1600-talets antika ideal 

med Aristoteles statsfilosofi;481 en mer utförlig redovisning av ståndens olika 

ekonomiska villkor;482 samt en mer distinkt definition av begreppet feodalism.483 

Problematiseringarna av verket rör följaktligen mer vad Englund inte gjort, men 

borde ha gjort, än vad han faktiskt har gjort. 

 Essäsamlingen Förflutenhetens landskap. Historiska essäer utkom 1991. 

Mottagandet bland recensenter var uteslutande positivt oavsett om det var kul-

turjournalister, historiker eller andra akademiker som yttrade sig. Även de som 

hade kritiska invändningar tyckte att det som helhet var en utmärkt samling es-

säer och historiska reportage. 

 I samband med historieskildringarna och den normativa dimensionen be-

handlades tidigare Englund civilisations- och framstegskritik. Den uppmärksam-

mades också av en del recensenter. Följande utdrag, från författarens Magnus 

Jacobsons recension, är intressant därför att det koncist preciserar såväl fram-

stegskritiken, historiesynen med mentalitetshistoriens långa linjer underifrån 

samt vad Englund menar är meningen och funktionen med historia i samhället: 

Peter Englunds förnuftskritik är en kritik av den oreserverade 

tron på förnuftet – inte av förnuftet självt. Strukturerna kan 

blottläggas, historien kan ge oss lärdomar, det går att skilja 

det sanna från det falska. Han tar ställning mot all slags dum-

het och maktfullkomlighet. Mot den stora historien ställer 

han den lilla, den vanliga människans trögflytande vardags-

lunk vars föreställningar och värderingar pekar fram mot vår 

                                                             
479 Lindberg, Historisk tidskrift, 1990, s. 293. 
480 Carlsson, Svenska Dagbladet, 1989 05 19; Larsson, Smålandsposten, 1989 07 08. Se även La-
gerlöf som delvis är inne på samma sak, Dagens Nyheter 1989 05 20. 
481 Lagerlöf, Dagens Nyheter, 1989 05 20. 
482 Nordström, Östgöta Correspondenten, 1989 05 20. 
483 Larsson, Smålandsposten, 1989 07 08. 
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egen tid. I historiens spegel framstår våra egna fördomar och 

vår inskränkthet med tydlig skärpa.484 

Jacobson var inte ensam om att framhålla den perspektivgivande och självprö-

vande verkan av läsningen.485 Andra recensenter anade i de krassa reflektionerna 

en underton av bitterhet, återhållen moralisk indignation och ironi.486 Jacobson 

läste i boken också in en ”ideologisk trolöshet” hos Englund som han menade var 

motiverad av ”de lärdomar historien ger oss”.487 

 Rörande det ideologiska och normativa kommer den mest uttalade invänd-

ningen från historikern Lars-Olof Larsson. Ifall Larsson var återhållsamt kritisk 

i fråga om Det hotade huset är han betydligt mer explicit i sin recension av För-

flutenhetens landskap: ”det finns en i mitt tycke störande benägenhet hos Peter 

Englund att förklara det mesta med en svepande hänvisning till en förenklad, 

doktrinär marxistisk historieuppfattning”. Larsson anser att flera formuleringar 

ger en ”grovt förenklad och i många stycken felaktig bild av förändringsproble-

matiken och dess kronologi i europeisk historia”. Englunds översiktliga men skis-

sartade marxistiska förklaringar anses visserligen kunna ge kritiska reaktioner 

som ökar läsvärdet för dem som förmår att se dem för vad de är, men för övriga 

kan de däremot fungera som ”en slagkraftig indoktrinering”.488 I slutänden är 

emellertid Larsson klart positiv till essäsamlingen som han mestadels tycker är 

”ett rent nöje att läsa”. Med hänseende till det förefaller kritiken mer vara av 

historiemetodisk än av snävt politisk karaktär. 

 Utöver Larsson är det bara en annan recensent som nämnder den historiema-

teriella aspekten och menar att Englund i synen på folk och herrar ibland kan 

”låta som en fibbare på 70-talet”.489 Med ”fibbare” avses tidskriften Folket i 

Bild/Kulturfront vilken under 1970-talet hade skribenter med bakgrund i den 

maoistiska rörelsen i Sverige. Även idéhistorikern Sverker Sörlin har en del in-

vändningar av metodisk karaktär rörande de schematiska förenklingarna då han 

tycker det var problematiskt att ”Englund i flera fall bearbetat tidningsartiklar, 

                                                             
484 Jacobson, Östgöta Correspondenten, 1991 11 05. 
485 Se också: Tore Borglund, ”Med näsan i myllan. Peter Englund gör det förflutna levande”, Arbetet, 
1991 10 30; Carl-Göran Ekerwald, ”Kulturnytt”, P1, 1991 11 06; Jönsson, Helsingborgs Dagblad, 1991 
11 12; Nevéus, Vestmanlands Läns Tidning, 1991 11 17. 
486 Lars Lönnroth, ”Lysande om historia”, Svenska Dagbladet, 1991 10 30; Folke H Törnblom, 
”Historia – stor och liten, Upsala Nya tidning, 1991 10 31. 
487 Jacobson, Östgöta Correspondenten, 1991 11 05. 
488 Larsson, Smålandsposten, 1991 12 12. 
489 Larsson, Västerbottens-Kuriren, 1991 11 06. 
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som i sin tur bygger på enstaka eller bara ett fåtal böcker. När basen är så smal 

svajar teserna i toppen”. Sörlin önskar därför mer av ”det historiska kitt av empiri 

och resonemang” som hade kunnat hålla samman de påhittiga och burleska ex-

cesserna. Notabelt är att de här anmärkningarna på essäsamlingen bedömer den 

från ett historievetenskapligt ideal. 

 I kontrast till det framhåller andra recensenter att infallen, synpunkterna och 

reflexionerna självklart var yviga då det hör till essäformen vilken har andra nor-

mer än den vetenskapliga uppsatsen eller artikeln.490 I frågan om form och genre 

skiljer sig Förflutenhetens landskap också från både Poltava och Det hotade hu-

set. Det tydligaste uttrycket för den skillnaden är det personligare uttrycket som 

essän tillstår. Det ger i sin tur förutsättningar för en livfullare värdering och nor-

mativ dimension i historieskrivningen. Hans Villius var en av dem som var positiv 

till den personliga inlevelsen och medkänslan i Förflutenhetens landskap: 

[…] Peter Englund är på en gång historiker och författare. En 

författare som inte är rädd för att ge ut sig själv. Historia ska 

handla om människor och skrivas för människor, det gör Pe-

ter Englund. Att han sen också ger något av sig själv – så 

mycket bättre.491 

Han reserverar sig emellertid mot att Englund stundtals ironiserar lite överlägset. 

Villius var inte ensam om att invända mot den frispråkigare attityden och tonen 

som blev en konsekvens av den essäistiska formen. Flera recensenter påpekade 

såväl ironiserandet, som en del tillspetsade formuleringar och plumpa ordval.492 

Med hänseende till den tidigare diskussionen om krigsskildringarnas natur- och 

teknikmetaforer kan några av kommentarerna om metaforanvändningen näm-

nas. Notera att det här dock handlar om metaforer i allmänhet och inte nödvän-

digtvis de specifika som tidigare problematiserades. En recensent, etnologen 

Lars-Eric Jönsson, hävdade att ”[m]etaforerna är många och medvetet valda och 

bidrar till en associationsrik läsning. Ibland kan det tyckas att det gränsar till det 

                                                             
490 Horgby, Historielärarnas Förenings Årsskrift, 1991/1992, s. 165–168; Jönsson, Helsingborgs 
Dagblad, 1991 11 12; Larsson, Västerbottens-Kuriren, 1991 11 06. 
491 ”Vetandets värld”, P1, 1991 11 19. 
492 Se exempelvis: Kjell Lundholm, ”Grundligt, spännande men stundom märkligt”, Norrländska 
Socialdemokraten, 1991 11 16; Lars Nygren, ”Ljus över historiens mörker”, Göteborgs-Posten, 1991 
10 30; Lönnroth, Svenska Dagbladet, 1991 10 30; Sundell, Folkets Historia, 1993, s. 47–50; Törnblom, 
Upsala Nya tidning, 1991 10 31. 
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oförsiktiga. Men just i den balansgången ligger styrkan i framställningen”.493 

Historieläraren Ingvar Horgby tyckte att: ”Englund har sin egen stil: modernt – 

kanske t o m mondänt – slängig, rapp och munvig. Han hittar lätt fyndiga, bely-

sande metaforer; måhända blir metaforikens logik i bland något ansträngd”.494 

Sverker Sörlin menade att ”det händer att ordens eufori tar överhanden, då kan 

metaforerna bli lite skeva”.495 Det gemensamma för dem som tar upp Englunds 

metaforer är således att de alla tycker att användningen av dem stundtals blir 

aningen forcerad.496 

 Frågan om den samtida svenska essäistikens konst och Englunds hantering av 

den var något som diskuterades i P1-programmet ”Kulturradion” våren 1992 i en 

panel med essäkännare.497 Med hänvisning till främst Förflutenhetens landskap 

framhöll panelen Englund som en god samtida essäist och värdig arvtagare till en 

gammal mästare som Frans G Bengtsson vilken ”bar sin lärdom med lätthet”.498 

Englunds essäer sades ha just de kvaliteter som utmärker en god essäkonst; lärd, 

välskriven och personlig, men som också bör vara överraskande och utmanande. 

Bland annat sades att: ”resonemangen får inte vara för allmänna, åsikterna för 

vedertagna och den personliga tonen frånvarande – kvaliteter som återfinns hos 

Englund”.499 Betonandet av det ”överraskande” och kanske framför allt det ”ut-

manande” pekar på Englunds tidigare diskuterade samtids- och samhällskri-

tik.500 

 En historiker som var oreserverat positiv till Förflutenhetens landskap var 

Håkan Arvidsson som tyckte att den var ”det bästa jag läst på mycket länge inom 

                                                             
493 Jönsson, Helsingborgs Dagblad, 1991 11 12. 
494 Horgby, Historielärarnas Förenings Årsskrift, 1991/1992, s. 167. 
495 Sverker Sörlin, ”Det förflutnas estradör”, Expressen, 1991 10 30. 
496 Se också Magnus Jacobson som nämner den svenska härens liknelser i Ofredsår och som tycker 
att språket ”ibland snubblar över sin egen entusiasm”, Östgöta Correspondenten, 1993 11 12. 
497 I rundabordssamtalet, ”Journalistisk eller litteratur? Rundabordssamtal om dagens essäkonst”, 
ingick förutom programledaren Jörgen Cederberg, språkforskaren och dåvarande ständige sekrete-
raren i Svenska akademien, Sture Allén, litteraturvetaren Göran Hägg, samt doktoranden i journali-
stik Claes von Sydow, ”Kulturradion: Språkligheter”, P1, 1992 04 10. Hägg disputerade för övrigt på 
en avhandling om just essäistik: Övertalning och underhållning. Den svenska essäistiken 1890–1930, 
Stockholm: Wahlström & Widstrand 1978. 
498 Ibid. 
499 Ibid. Andra som diskuterar och är positiva till Englunds essäistiska hantverk som sådant är histo-
rieläraren Ingvar Horgby, Historielärarnas Förenings Årsskrift, 1991/1992, s. 165–168; historikern 
Lars-Arne Norborg, ”Krig och kungar i grodperspektiv”, Sydsvenska Dagbladet, 1991 11 04; Eric 
Rasmusson, ”Historien som elegant underhållning”, Hallandsposten, 1991 11 29. 
500 Englund själv har framhållit bildning och en viss sorglöshet som grundläggande krav på en essä-
ist; Englund, ”En ängel speglar sig i vatten”, Expressen, 1992 06 11. 



 

126 
 

svensk historisk essäistik”.501 Han hoppades att den skulle medföra ”ett genom-

brott för denna hittills styvmoderligt behandlade genre”.502 Det han främst upp-

skattade med essäsamlingen var ”just den sällsynta förmågan att kombinera stark 

inlevelse med djupa kunskaper”.503 Enligt Arvidsson görs källkritiken i essäerna 

till ett diskret hjälpmedel som inte skymmer sammanhanget och tolkningen. Vi-

dare anser han att det är nödvändigt för svensk historieskrivning att ”befria sig 

från källkritikens teoretiska bojor och anlägger en mera generös syn på den hu-

manistiska vetenskapen”.504 Framför allt efterlyser han ”ett mer komplicerat san-

ningsbegrepp som inkorporerar värderingarnas, subjektets och den personliga 

fantasins roll”.505 Utan den förändringen riskerade svensk historieskrivning att 

”hamna i ett akademiskt ingenmansland utan varje kontakt med den bredare 

publik som forskningen i sista han är tänkt att upplysa”.506 Englund har också 

själv framhävt hur källkritiken och motviljan bland historiker att lämna den aka-

demiska rollen, gjort att historieskrivningen för en större publik i Sverige överlå-

tits åt skönlitterära författare som exempelvis Vilhelm Moberg. Fackhistoriker-

nas ointresse för populärhistoria har också medfört att ”publiken är väldigt svält-

född”.507 

 Mottagandet av Ofredsår i medierna var snarlikt hur de föregående verken 

hade tagits emot. Recensenterna var överlag mycket positiva – oavsett om det var 

en journalist eller historiker som yttrade sig. De kritiska omdömena var begrän-

sade till någon mindre anmärkningar av innehållet utifrån källkritiska kriterier, 

samt några problematiseringar av formen rörande disposition och språkets stil-

nivåer. Följande referat utgår från just de kritiska resonemangen. 

 På samma sätt som tidigare påpekade recensenterna hur Englund skickligt 

förenade historikerns kunskaper och saklighet med berättarens litterära tekni-

ker. Mer specifikt för Ofredsår framhöll de verkets barocka karaktär: ”Influerad 

av 1600-talets åtbörder och stilideal ger Englund skildringen barockt svällande 

proportioner” samt ”[h]är finns något av barockmåleriets flödande rikedom och 

                                                             
501 ”Obs! Kulturkvarten”, P1, 1991 10 29. 
502 Ibid. 
503 Ibid. 
504 Ibid 
505 Ibid. 
506 Ibid. 
507 Englund i ”Kulturradion”, P1, 1992 05 26. 
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dramatiska uttrycksfullhet, och kompositionen är stramare än i ’Poltava’”.508 

Boken liknas också vid en ”Brueghelmålning av människor och händelser. Ibland 

skyms helheten av detaljerna. Någon gång tar kanske ordsvallet intryck av ba-

rockens överlastade former”.509 Just liknelsen vid en målning med panorama-

karaktär i starkt kolorerad barockstil var populär.510 

 Kritiken som framfördes handlade också om att de många kulturhistoriska ut-

vikningar om folkliv och mentalitet, och de utförliga och detaljerade skildring-

arna av fältslagen kunde bli aningen monotona.511 Som fortsättning på den tidi-

gare diskussionen om våldets roll i Englunds historieskrivning, kan nämnas att 

Fredstidningen Pax recensent var positiv till att Englund inte tvekade att ”besk-

riva krigets baksida”.512 Recensenten tyckte däremot att alla detaljerade skild-

ringar av olika fältslag i längden gjorde att det blev ”både tröttande och ointres-

sant”.513 I kontrast till den kritiken var det också flera recensenter som framhöll 

att Englund var som mest engagerande och originell just i skildringen av kri-

get.514 Publicisten Anders Björnsson uppskattade exempelvis att våldet i Ofred-

sår aldrig var uppbyggligt, utan bara nedbrytande.515 Han menade att det behöv-

des besinningsfulla och avväpnande röster som Englunds i en samtid som också 

den präglades av folkmord och förhärjande militärkampanjer. Björnsson poäng-

terade dock att Englund ibland diktade över vad som gick att veta om den histo-

riska verkligheten: 

                                                             
508 Tore Borglund, ”De svenska krigshundarna. Med Peter Englund rakt in i 1600-talet”, Arbetet, 
1993 11 03; Björn Rosdahl, ”En skröplig stormakt”, Helsingborgs Dagblad, 1993 11 03. Se även An-
ders Björnsson, ”Kulturnytt”, P1, 1993 11 03. 
509 John Crispinsson, ”Den svenska modellen cementerades”, Expressen, 1993 11 03. Se även Leif 
Larsson, ”Peter Englund vill berätta allt. Men hans huvudperson kommer aldrig in i matchen”, Väs-
terbottens-Kuriren, 1993 11 03. 
510 Erik Berggren, ”Spännande om krig och fred. Peter Englund skildrar svenska stormaktstiden”, 
Hallandsposten, 1993 12 08; Ingrid Elam, ”Då färdigheter var viktigare än kunskaper”, iDAG, 1993 
11 03; Gellerfelt, Svenska Dagbladet, 1993 11 03; Lars-Olof Larsson, ”Blodstänkt panorama över euro-
peiskt 1600-tal”, Smålandsposten, 1993 12 01; Josef Rydén, ”Ofredsår”, Historielärarnas Förenings 
Årsskrift, 1993/1994, s. 138. 
511 Elam, iDAG, 1993 11 03; Carl-Gustaf Hildebrand, ”Mannen som var ett sekel”, Expressen, 1993 11 
03; Kristian Petri, ”När den svenska mördarmaskinen drog fram. Peter Englund målar bilden av tret-
tioåriga kriget i sin nya bok”, Dagens Nyheter, 1993 11 03; Rydén, Historielärarnas Förenings Års-
skrift, 1993/1994, s. 137. 
512 Lennart Löf, ”När Sverige var en stormakt”, Pax nr 6, 1993. 
513 Ibid. 
514 Ingvar Horgby, ”Ofredsår”, Historielärarnas Förenings Årsskrift, 1993/1994, s. 139; Larsson, 
Västerbottens-Kuriren, 1993 11 03; Larsson, Smålandsposten, 1993 12 01; Claes Theorin, ”Englund 
bäst ’i rök och damm’”, Borås Tidning, 1993 11 03. 
515 ”Kulturnytt”, P1, 1993 11 03. 
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Det Peter Englund skriver om, det ska man nog ha klart för 

sig, behöver inte alltid vara riktigt sant, men det känns äkta. 

Skarvarna finns där, fernissan är sprucken. Och det är den 

här äkthetsprägeln som gör honom till en verkligt stor förfat-

tare; han litar på sina ord.516 

Filosofen Hans Ruin förde ett liknande resonemang då han antydde att Englund 

berättade och diktade mer än vad han arbetade som en historiker: 

En viktig skillnad mellan en historieberättare och en histori-

ker är i vilken mån man låter sin text färgas av historieskri-

vandets egna villkor. Det avspeglar sig i relationen till stoffet, 

i vilken mån man låter komplikationer och tvetydigheter lysa 

igenom, och i vilken mån man för en öppen diskussion med 

andra uttolkare av samma händelser. Kännetecknande för 

Englund är att han nästan genomgående väjer för dessa pro-

blem. I stället för att låta den verkliga historiens ändlösa la-

byrint av motstridiga perspektiv framträda så faller han för 

frestelsen att ikläda sig rollen av allsmäktigt öga.517 

Ruin hävdade att ett mer problematiserande och källkritiskt perspektiv visserli-

gen skulle ”göra avkall på berättarens egen auktoritet, men stoffet självt skulle 

inte bli fattigare, tvärtom”.518 Han misstänkte emellertid att Englunds strävan i 

slutänden inte var historikerns, utan den tragiskt-episka diktarens sorgesång 

över historien. Även historikern Lars-Olof Larsson hade källkritiska invänd-

ningar. Han opponerade sig främst mot Englunds påståenden om regementenas 

rekrytering. Larsson efterfrågade också källkritiska synpunkter på Dahlberghs 

dagbok, och så återkom han till sina tidigare påpekanden om ett begreppsligt 

klargörande av vad som avsågs med ”feodalism” och ”feodalt system”.519 

 I fråga om språket fanns det invändningar mot blandningen av stilnivå. Den 

nyss nämnde Larsson var en av dem som värjde sig mot ”en stundom lätt maka-

ber stilblandning, där närmast obegripliga 1600-talstermer blandas med nutida 

                                                             
516 Ibid. 
517 Hans Ruin, ”Den allsmäktige historieberättaren”, Bonniers Litterära Magasin nr 5, 1993, s. 55. 
518 Ibid. 
519 Larsson, Smålandsposten, 1993 12 01. 
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slang”.520 Författaren Mats Gellerfelt tyckte att Englund oftast skrev ”förunder-

ligt bra”, men att han stil också slirar ”liksom den i skrået förkättrade Lindqvists, 

ibland betänkligt”.521 Den i disciplinen misskrediterade Lindqvist som avses är 

alltså Herman Lindqvist. Gellerfelt reserverade sig visserligen mot att Lindqvist 

slarvar med källorna och att hans framställningar emellanåt mer präglas av ”jour-

nalistiskt schvung än historisk akribi”. Lindqvist anses emellertid lyhörd för 

publiken i att ansluta sig till både en tidigare berättande tradition i svensk popu-

lärhistoria med det mytiska som bärande inslag, och ”en internationell våg av be-

rättande historieskrivning” med litterära förtecken. Gellerfelt framhöll i stark 

kontrast Englund som en akademisk historiker vilken också ansluter sig till en 

fransk och brittisk tradition med ”att kombinera historikerns vetenskapliga plik-

ter med den skönlitteräre författarens vilja att få sin publik att lyssna”.522 Paral-

leller dras till föregångare som bland annat Carl Grimberg.523 Englund sägs dess-

utom anknyta till den franska Annalesskolans mentalitetshistoriska inriktning. 

Gellerfelt reserverade sig dock mot att stilen i Ofredsår emellanåt blev ”väl hejig, 

när författaren pendlar mellan anakronismer så att säga på både då- och nu-

plan”.524 

 Gellerfelts recension avslutas med att han hävdar att Ofredsår ”behövs, i dessa 

tider, för vår självförståelse”. Samtidsrelevansen är någonting som flera av recen-

senterna tar upp. Till exempel menade publicisten och journalisten Anders 

Björnsson att Englunds besinningsfulla och avväpnande röst behövs eftersom 

”också vår tid är ju folkmordens och de förhärjande militärkampanjernas […] Hos 

honom är våldet i historien aldrig uppbyggligt – bara nedbrytande”.525 Flera as-

sociationer görs bland recensenterna till det pågående kriget i forna Jugosla-

vien.526 Nämnas bör att parallellerna är påkallade eftersom boken är tillägnad 

”dem som jag mötte under besöket vid fronten i Kroatien 1991 och som ej längre 

                                                             
520 Ibid. En som däremot var positiv var språkforskaren och Svenska Akademiens dåvarande stän-
dige sekreterare, Sture Allén, som tyckte att Englunds 1600-tals uttryck gav språket ”en viss must” 
och att det var ”mycket fint”, ”På ren svenska”, TV2, 1993 02 28. 
521 Björn Rosdahl tycker tvärtom att Englund inte förfaller ”till något herman lindqvistskt kåse-
rande”, Helsingborgs Dagblad, 1993 11 03. 
522 Andra som betonade kombinationen av anglosaxiskt historieberättande och fransk historieskriv-
nings sociala medvetenhet var Crispinsson, Expressen, 1993 11 03 samt Göran Hägg, ”En lysande 
historia”, Aftonbladet, 1993 11 03. 
523 Något som också Larsson gör i sin recension, Smålandsposten, 1993 12 01. 
524 Gellerfelt, Svenska Dagbladet, 1993 11 03. 
525 ”Kulturnytt”, P1, 1993 11 03. 
526 Erik Berggren, Hallandsposten, 1993 12 08; Lars-Arne Norborg, ”Storslagen historia och god 
litteratur”, Sydsvenska Dagbladet, 1993 11 23; Rosdahl, Helsingborgs Dagblad, 1993 11 03. 
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är i livet”.527 Kriget i forna Jugoslavien och parallellerna till det trettioåriga kriget 

var, som nämnts, också en tanke Englund sagt sig ha haft i huvudet under hela 

arbetet med Ofredsår.528 

 Samtidsassociationer genom historia är ett uttryck för igenkänning, men det 

förekom också uttryck för att Ofredsår hade en främmandegörande effekt på re-

censenten.529 Ingrid Elam skriver: 

Mest tankeväckande är de inblickar man får i det 1600-tal 

som inte speglar vår egen tid, utan tvärtom avslöjar ett annat 

sätt att vara. Englunds detaljerade vapenexercis ger bland an-

nat belägg för hans resonemang att färdigheter var viktigare 

för den tidens människor än kunskaper. Och människan 

dömdes inte efter sin kropp. Den svårt reumatiske Lennart 

Torstensson bars omkring på bår i åratal, från det ena slag-

fältet till det andra. Han kunde inte hålla ens en hästtöm i 

handen, men han var oersättlig. I våra dagar hade han knapp-

ast platsat ens på skyddad verkstad.530 

Den nämnde Torstensson var fältmarskalk och överbefälhavare för svenska ar-

mén år 1641–1646. Även om Englund sägs vara suverän i att levandegöra histo-

riska fakta saknar Elam vetenskapens problematiseringar, analys och diskussion. 

För ”[ä]ven läsare av populärhistoria kan faktiskt vilja få tanken utmanad och 

prövad, och inte bara väckt”.531 

 Innan det här avsnittet om mottagandet av verken avslutas ska ytterligare en 

omständighet diskuteras. En påtaglig tendens är att det nästintill bara var män 

som recenserade Englunds böcker. Bland de undersökta recensionerna av både 

Poltava och Det hotade huset återfinns enbart en kvinna.532 Förklaringen till att 

det nästintill bara var män som recenserarde Poltava kan finnas i att det i mycket 

är en traditionellt manlig litteratur: krigshistoria, skriven av en man, om huvud-

sakligen män. Avhandlingen är däremot inte lika självskriven som manlig läs-

                                                             
527 Englund, Ofredsår, 1993. 
528 Se t ex Svensson, Expressen, 1994 02 07. 
529 Gellerfelt, Svenska Dagbladet, 1993 11 03; Rosdahl, Helsingborgs Dagblad, 1993 11 03. 
530 Elam, iDAG, 1993 11 03. 
531 Ibid. 
532 Anna-Mi Wendel, ”Lysande skildring av slaget vid Poltava”, KvällsPosten, 1988 11 27. 
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ning. Ändå var det bara män som recenserade den. Detsamma kan sägas om För-

flutenhetens landskap med dess varierade ämnen. Bland recensenterna till den 

sistnämnda återfinns emellertid bara två kvinnor.533 Bland recensenterna av 

Ofredsår kan bara en kvinna noteras.534 Tillägas ska att Kerstin Wixe på P1: s 

”Kulturradion” var fascinerad av boken och både gjorde en lång intervju med 

Englund, samt inspirerades till att ha ett 1600-tals tema under en vecka i pro-

grammet ”Boktornet” i samma radiokanal.535 

 

Englund i medierna 

Redan hösten 1988, när Poltava kom, började Englund omskrivas som något ut-

över det vanliga för en historiker. I en intervju med honom i Expressen i slutet av 

oktober står det till exempel i ingressen att ”[e]n ny historieskrivare är född!” och 

att han har ”fått kritikerna att ta till de verkligt stora orden. Det talas redan om 

en ny Frans G Bengtsson!”.536 Efter det kommersiella och kritikerrosade genom-

brottet med Poltava börjar den dittills anonyme doktoranden Peter Englund bli 

historikern Peter Englund med versalt ”H” – författare till succéboken om slaget 

vid Poltava. Det mest signifikativa för det är att namnet Peter Englund allt oftare 

figurerar i rubriker. I recensionerna av Poltava benämns Englund däremot bara 

vid namn i rubriken en gång ”Englunds debut – lärorik läsning”.537 Det är i Norr-

ländska Socialdemokraten som var den helt dominerande tidningen i Boden – 

Englunds födelse- och uppväxtort. Att han är en son av staden framhävs också i 

både ingress och i en av bildtexterna. I ingressen undrar recensenten om det kan 

vara ursprunget i militärstaden som gjort att han ”så utomordentligt uppmärk-

sammar den enskilde soldatens upplevelser och umbäranden”.538 

 Framgångarna med Poltava hösten 1988 gör att det redan i januari följande 

år går att läsa en rubrik som ”Succéförfattaren Peter Englund har bytt sekel. Kas-

tar nytt ljus över 1600-talet” i Dagens Nyheter.539 I mars samma år, i P1, presen-

teras han som ”författaren till succéromanen Poltava. Berättelsen om en armés 

                                                             
533 Madeleine Gustafsson, ”Närgånget om slagfält och fredstid”, Dagens Nyheter, 1991 11 08; Sun-
dell, Folkets Historia, 1993. 
534 Elam, iDAG, 1993 11 03. 
535 Kerstin Wixe, ”Kulturradion: Bokfönstret”, P1, 1993 10 27; Wixe, ”Boktornet”, P1, 1993 11 29. 
536 Lottie Molund, ”Han kan konsten att berätta historia”, Expressen, 1988 10 29. 
537 Ohlson, Norrländska Socialdemokraten, 1988 11 10. Några veckor senare var det för övrigt en 
längre intervju med Englund i samma tidning; Håkansson, Norrländska Socialdemokraten, 1988 12 
29. 
538 Ohlson, Norrländska Socialdemokraten, 1988 11 10. 
539 Kerstin Fried, ”Succéförfattaren Peter Englund har bytt sekel. Kastar nytt ljus över 1600-talet”, 
Dagens Nyheter, 1989 01 16. 
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undergång”.540 Några månader senare i samma kanal, i samband med en inter-

vju med Englund, presenteras han som ”historikern som slog alla med häpnad” 

genom att ge ”prov på en historisk berättarkonst som vi inte sett maken till sedan 

Vilhelm Mobergs dagar”.541 I april 1989 presenteras han i Expressen som: ”Suc-

céhistorikern Peter Englund” vars bok Poltava ”har fått lysande recensioner och 

redan blivit en klassiker”.542 Vidare går det att läsa att: ”Få historiker kan som 

Peter Englund konsten att berätta”.543 Två månader senare, i juni, publicerar Ex-

pressen ett fem sidor långt reportage från Poltava av Englund i en söndagsbilaga: 

”Poltava. Succéförfattaren Peter Englund rapporterar för första gången från slag-

fältet”.544 

 I dagstidningarnas recensioner av Det hotade huset, våren 1989, går det vi-

dare att läsa rubriker som: ”Peter Englunds doktorsavhandling Det hotade huset: 

Med adeln i stormaktstiden”; ”Peter Englunds avhandling: När adeln var ädel”; 

”Björn Nilsson läser Peter Englunds doktorsavhandling: Från slott till business 

class”; samt ”Avhandling av ”Poltavas” författare. Adelns roll under 1600-ta-

let”.545 

 Reportaget från Poltava i Expressen var ingen tillfällighet. Senare samma 

sommar börjar Englund som periodisk medarbetare på tidningens kultursida.546 

Hans namn figurerar i rubriker i samband med krönikor, vilket hör till textgenren 

då det är den aktuella krönikörens verklighet som presenteras. Englunds namn 

rubriceras även när han agerar som recensent: ”Peter Englund om en vägvisare 

till 1914: När världen tvålades till”, och ”Peter Englund om en historiker med be-

slutsångest: Stressad resa från medeltiden”, samt ”Peter Englund läser två krigs-

skildringar från Finland: När termometern fryser fast vid –51”.547 Skribentsub-

jektet Englund framhävs såtillvida som det primära – viktigare än de aktuella 

                                                             
540 ”Sena skrönikörer”, P1, 1989 03 06. 
541 ”Vetandets värld”, P1, 1989 05 18. 
542 Englund, ”Då Karl XII tappade ansiktet”, Expressen, 1989 04 30. 
543 Ibid. 
544 Englund, ”Poltava. Succéförfattaren Peter Englund rapporterar för första gången från slagfältet”, 
Expressen, 1989 06 25. 
545 Räftegård, Göteborgs-Posten, 1989 06 01; Karl Erik Lagerlöf, Dagens Nyheter, 1989 05 20; Nils-
son, Expressen, 1989 05 19; Nordström, Östgöta Correspondenten, 1989 05 20. 
546 Första artikeln, en krönika, var ”Peter Englund om en historisk paradox: Den upplyste häxjäga-
ren”, Expressen, 1989 08 14. 
547 Englund, ”Peter Englund om en vägvisare till 1914: När världen tvålades till”, Expressen, 1989 08 
23; Englund, ”Peter Englund om en historiker med beslutsångest: Stressad resa från medeltiden”, 
Expressen, 1989 10 19; Englund, ”Peter Englund läser två krigsskildringar från Finland: När termo-
metern fryser fast vid –51”, Expressen, 1989 11 30. Tre därefter följande exempel är: ”Peter Englund 
om pariserliv på 1700-talet: Sanden i historiens timglas”, Expressen 1990 02 09; ”Peter Englund läser 
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böckerna. Det kommersiella signumet Peter Englund; författare, akademisk 

historiker och kultursidesskribent. Vad gäller krönikans mest renodlade form är 

logiken, som litteraturvetaren Anders Johansson har påpekat, att ”ju mer förfat-

tarsubjektet framhävs, desto mer blir det ett objekt, en handelsvara, en fetisch. 

Det är inte subjektet som ger krönikan innehåll, utan krönikan som ger ’subjektet’ 

innehåll”.548 Målet och meningen med krönikan hävdas alltså i slutänden vara 

författarsubjektets kommersiella signum. 

 Innan presenterandet av Englund i samband med Förflutenhetens landskap 

hösten 1991 behandlas, ska två enskilda artiklar i kvällstidningar och en radio-

medverkan nämnas, vilka varken är recensioner eller kultursidesmedverkan. Den 

första är ett debattinlägg i Aftonbladet av Englund där han är kritisk mot att 

Skolöverstyrelsen har lagt ett förslag att minska historieundervisningstiden i 

gymnasieskolan. I artikeln, som har en bildbyline med Englund, står det att läsa 

följande: 

Visst vill folk läsa historia. Det vet Peter Englund. Hans bok 

”Poltava, berättelsen om en armés undergång” har blivit en 

storsäljare. I nio månader har den envist hållit sig fast på 

topplistan över de 20 mest sålda böckerna. Nu är han rasande 

på att skolöverstyrelsen vill skära undervisningen i histo-

ria.549 

Mot bakgrund av och i kraft av försäljningssuccén yttrar sig Englund i ett skolby-

råkratiskt ärende om den nationella historieundervisningen. Den andra av de 

nämnda kvällstidningstexterna är en artikel i Expressens söndagsbilaga i maj 

1990 som med hjälp av både Statistiska Centralbyrån och diskussionen på en 

hårsalong i Stockholm försöker formulera vad och vem en genomsnittlig Svens-

son är. Om Svenssonmannen nämns bland annat om hans läsvanor att ”Jan Guil-

lous ’Coq Rouge’ och Peter Englunds ’Poltava’ ligger på hans nattduksbord”.550 

Genombrottsboken har med andra ord kommit att representera normallitteratu-

                                                             
berättelsen om ett politiskt mord: Släkten beställde”, Expressen, 1990 03 29; ”Peter Englund läser en 
bok om uteätandets sociologi: Att äta för att synas”, Expressen, 1990 05 20. 
548 Anders Johansson, ”Krossa kolumnismen”, Aftonbladet, 2012 03 09. 
549 Englund, ”SÖ har släppt ännu en smygfis”, Aftonbladet, 1989 10 13. 
550 Gabriella Ekelund och Peeter Veiderma, ”Johansson är en riktig Svensson”, Expressen, 1990 05 
13. 
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ren för en större och allmän manlig läsekrets i Sverige. Den tidigare nämnda ra-

diomedverkan är Englunds debut som sommarpratare i augusti 1990. Han pre-

senteras som ”historikern och kultursidesskribenten” vilket alltså är en addering 

av rollen eller profilen utöver att vara historiker, författare och populärhistori-

ker.551 

 Med hänsyn till dels Poltava, dels den i dagspressen och radion uppmärksam-

made avhandlingen, dels att han börjat medverka som skribent på en av de två 

stora kvällstidningarnas kultursidor, är det därför följdriktigt att den nämnda 

tendensen med framhävandet av författarsubjektet fortsätter i fråga om nästföl-

jande bok, Förflutenhetens landskap, som kom hösten 1991. I recensionernas ru-

briker går det bland annat att läsa: ”Peter Englunds historieskrivning: Elegant 

essäistik”552; ”Peter Englund värdefull populärhistoriker: Välskrivet om den stora 

och den lilla historien”553; samt ”Englund fullt bestyckad”.554 Dessa tre rubriker 

är också representativa för det allmänna omdömet då det främst är Englunds vit-

terhet och beläsenhet som framhålls.555 Det litterära och intellektuella kan dess-

utom sägas vara de viktigaste kriterierna för både populärhistoria och essägenren 

– i kontrast till historievetenskapens ideal som premierar den gedigna metoden 

och den nya empiriskt grundade kunskapen. Förflutenhetens landskap är som 

sagt också betydligt mindre empirisk än både Poltava och Det hotade huset. 

 Även efter Förflutenhetens landskap finns det en tydlig tendens till att 

Englund mer förknippas med Poltava än den nyss nämnda essäsamlingen.556 Till 

exempel presenteras han i TV2: s program ”Läslustan” våren 1993 som ”Peter 

Englund, vars namn alltid förblir förknippat med Poltava förstås efter den fram-

gång du hade. Det är Karl XII och du som är kända för Poltava!”.557 En förklaring 

                                                             
551 ”Sommar: Peter Englund”, P3, 1990 08 04. 
552 Larsson, Västerbottens-Kuriren, 1991 11 06. 
553 Lars-Göran Tedebrand, ”Peter Englund värdefull populärhistoriker: Välskrivet om den stora och 
den lilla historien”, Sundsvalls Tidning, 1991 11 17. 
554 Claes Theorin, ”Englund fullt bestyckad”, Borås Tidning, 1991 10 30. 
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äger en absurdistisk berättartalang”, Svenska Dagbladet, 1991 10 30; Rasmusson, ”Historien som 
elegant underhållning”, Hallandsposten, 1991 11 29; Sörlin, ”Det förflutnas estradör”, Expressen, 
1991 10 30. 
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kan flerfaldigas: Lindgren, Dagens Nyheter, 1992 05 23; Per Runesson, ”Historia att minnas”, P1, 
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författaren Peter Englund ständigt på språng mot nya mål. Efter ’Ofredsår’ väntar Bosnien”, Nya 
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”Boktornet”, P1, 1993 11 29; Lundgren, Expressen, 1994 03 27; Johansson, Svenska Dagbladet, 1994 
07 09. 
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är förmodligen att debutboken, under den resterande undersökta perioden, hade 

sålt mer än Förflutenhetens landskap. I november år 1993, när Ofredsår just 

kommit ut i 50 000 exemplar, uppges Förflutenhetens landskap ha sålt i ungefär 

lika många exemplar, medan Poltava sägs ha sålt i mer än 200 000 exemplar 

bara i Sverige.558 I slutet av maj nästföljande år uppger förlaget Atlantis att för-

säljningssiffrorna för Poltava är 214 000, Förflutenhetens landskap är 70 000 

och Ofredsår är 100 000.559 

 Vad är det då för retoriskt innehåll – i fråga om etos, logos och patos – som 

tillskrivs Peter Englund i media? Utöver den nyss gjorda genomgången har svaret 

på frågan indirekt redan berörts när historieskildringarna och mottagandet och 

värderandet av böckerna i medierna behandlades. 

 Även om det förekom invändningar mot såväl Poltava, Det hotade huset, För-

flutenhetens landskap som Ofredsår var även de mest kritiska recensenterna, 

som mestadels var historiker, ändå positiva i sina helhetsomdömen. Deras moti-

veringar var detsamma som för recensenterna i allmänhet: att det var en välun-

derbyggd historia som var anmärkningsvärt välskriven för att vara gjord av en 

akademisk historiker. Englund tillskrivs följaktligen ett tydligt etos; ett förtro-

ende och en tillit. Det sker ytterst genom historikernas affirmation av honom. 

Hans logos ges ett ännu mer enhetligt positivt innehåll med alla berömmande 

adjektiv om hans historieskrivning och dess inledningsvis originella och med ti-

den åtminstone karaktäristiska synvinklar. Englunds logos sägs vidare förmedlas 

med ett engagerat, sinnligt och elegant språk. Han sägs också utmana läsaren 

med samtidsparalleller, avancerade begrepp från både de samtida humanistiska 

vetenskaperna och äldre tider, samt med dubbelbottnade och tänkvärda slutsat-

ser. Den sammantagna bilden av det patos vilket tillskrivs Englund är däremot 

mindre enhetligt än det nyss nämnda etos och logos. Englunds patos sägs röra 

sig mellan det både subtilt och explicit moraliskt indignerade, det mer framfusigt 

ideologiska, och slutligen det ömsint medmänskliga. Allt som allt ger framställ-

ningen av Englund i medierna bilden av en historiker som såväl kan behaga, som 

undervisa och röra publiken i en och samma historieskildring – även om tyngd-

punkten på de olika retoriska funktionerna varierar med de olika verken. 

 Ett intressant exempel på framhållandet av att Englund kunde hantera de re-

toriska aspekterna av historieskrivandet är den direktsända invigningen av 
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historieåret i Kanal 1 den 21 mars 1993.560 I ett bordssamtal där Englund, Lind-

qvist, författaren Jan Myrdal, projektledaren Sten Hertzog och den akademiska 

historikern Eva Österberg deltog betonade Österberg att historiens civilisations-

kritiska funktion var viktigare än den underhållande. Programledaren Ulrika 

Knutsson gav ordet till Englund med kommentaren ”Peter Englund – du är ju 

rolig och underhållande”.561 Underförstått att han också var kritisk i sin histori-

eskrivning. Englund svarade: 

Jag är fast övertygad om att de där två rollerna går att förena. 

Och det kan jag säga både som kritik mot Eva, och även som 

kritik mot Sten, att jag tror att det går att förena de här sa-

kerna. Delvis är det nödvändigt att göra det. Jag tror att en 

hel del av laddningen, för mig, att jag kan drabbas, att jag 

tycker att någonting är himlastormande, det kommer också 

ur de här analyserna, att jag vet varför saker och ting är så 

vansinnigt viktiga. Därför kan en händelse, och även en en-

skild person, bli så viktig, just därför att jag vet att det här 

kanske är en viktig knutpunkt i historien. Analysen och upp-

levelsen, den är förenad och den måste vara förenad.562 

I den fortsatta diskussionen framkom också den återkommande kontrasteringen 

av Englund som narrativt skicklig och vederhäftig historiker, gentemot Lindqvist 

som en enbart narrativt skicklig. Den andre programledaren, John Chrispinsson, 

frågade Englund om han tyckte att Lindqvists sätt att skriva historia var ”far-

ligt”.563 Englund replikerade: ”Ja, om det går undan för fort, om det blir fel allt 

för mycket…”, varpå han avbröts av Chrispinsson: ”Om? Har det blivit det tycker 

du?”.564 Englund svarade: 

Ja, Herman har väl halkat på badmattan, som jag har skrivit, 

men det har väl alla gjort vid något tillfälle sådär. Jag tror all-

tid det är farligt om man tappar bort varför man berättar vissa 
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saker – jag är hemskt förtjust i goda historier själv alltså – 

men man måste också använda dem till något… 

Lindqvist replikerade: 

Men vad du ska komma ihåg är för vem man skriver. När jag 

skriver är det i första hand för dem som aldrig har läst någon 

historiebok och som inte har läst alla de här, utan de måste ju 

börja någonstans, för att få det första och sedan gå vidare till 

mera fackmässiga och speciella. Det är ju helt olika plan vi 

talar om. Och ni som sitter och skriver för varandra och för 

andra folk som vill ha professur, det är en helt annan sak…565 

För Lindqvist var frågan om att tilltala publiken den mest elementära, hur, me-

dan den avgörande frågan för Englund var varför. Knutsson undrade i fall Lind-

qvist alltså inte betraktade sig som konkurrent, vilket han inte sade sig göra, 

varpå hon frågade i fall han själv såg sig som historiker i någon mening. 

Nja, det är klart att jag är historiker på det sättet att jag berät-

tar historia, så att en stor del av allmänheten får naturligtvis 

sin första historia, så att säga, genom mig i vissa samman-

hang. I den mån spelar jag rollen av en historiker. Men jag 

har inte alls ambitionen att ersätta, eller vara bättre än någon 

annan, utan jag har bara hittat en nisch; jag tycker om att be-

rätta historia. Och jag märker att i fall jag får komma igång 

att berätta så tycker folk att det är roligt att höra på, så jag 

tänker fortsätta med det.566 

Frågor om varför och om historiens specifika innehåll, vad, tillmäts därmed en 

underordnad betydelse i förhållande till den avgörande frågan hur publiken ska 

behagas. Englund förutsätter däremot inte att han ska berätta historia för en 

publik. Publiken är inte förutsatt. Snarlika kontrasteringar av Englund och Lind-

qvist som landets två ledande populärhistoriker, men med vitt skilda egenskaper 
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blev, som kommer att visas i nästa kapitel, en återkommande skildring i medi-

erna. 

 Historikern Lars-Göran Tedebrand uttrycker i sin recension av Förflutenhet-

ens landskap mycket av den generellt mycket positiva bilden av Englund som har 

etablerats i början av 1990-talet: 

Uppsalahistorikern Peter Englund har efter sin uppmärk-

sammade debutbok om slaget vid Poltava (1988) snabbt eta-

blerat sig som landets kändishistoriker par préference. Fram-

gången är inte oförtjänt. Englund förenar på ett lyckligt sätt 

historisk kringsyn med episka och stilistiska talanger av mer 

ovanligt slag. 

 I en tid då historieforskningen blir alltmer specialiserad 

och ”vetenskaplig” men samtidigt också allt svårare att ta del 

av för allmänheten är det viktigt att det finns goda populari-

satorer. Annars löper historikerna risk att helt förlora sin re-

dan starkt marginaliserade roll i den svenska samhälls- och 

kulturdebatten.567 

Intressant att notera är att Tedebrand själv har en demografisk inriktning på sin 

forskning varför den är en del av just den historietradition som Englund med sin 

historia är en motreaktion till och ett svar på. I kontrast till den under 1970-talet 

och 1980-talet allt mer kvantitativa och subjektslösa historievetenskapen, i regel 

passivt formulerad utan vare sig tydligt berättarjag eller etos och patos, kommer 

Englund med en historia vilken kan karaktäriseras som essäistisk och myllrande 

av karaktärer och sinnliga detaljer. 

 Englund själv har avfärdat att han skulle vara orsak till det stora intresset för 

historia under den aktuella perioden: ”Nej. ’Poltava’ kom i rätt ögonblick. Den 

skapade ingen trend, men den bekräftade en trend som fanns redan 1988”.568 

Även i andra sammanhang har Englund poängterat att den låg rätt i tiden: ”Sve-

rige hade på något vis förlorat sin oskuld genom Palme-mordet, Boforsskandalen 

och annat”.569 Hans levande historieberättande menar han är en generations-

fråga; han råkade bara vara den första i en ny generation av historiker som vill 

                                                             
567 Tedebrand, Sundsvalls Tidning, 1991 11 17. 
568 Lindgren, Dagens Nyheter, 1992 05 23. 
569 Olovsson, Norrländska Socialdemokraten, 1993 11 20. 
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vända sig till en stor publik. Den föregående generationen historiker tillhörde en 

skola som vände sig mot den kulturkonservativa storsvenskheten. Resultatet var 

ett ideal som framhävde en ”torr och oengagerad vetenskaplighet” samt en speci-

alisering. Han är kritisk mot den ”salamisering” som innebar att ”[m]an gjorde 

korvskivor av historien. Kvinnokorvskivor, sjöfartskorvskivor, ekonomiska korv-

skivor”.570 Kommentarerna är tagna från en intervju våren 1992 när han arbetade 

med Ofredsår, som var ett försök att ta ett syntetiserande helhetsgrepp om epo-

ken och följaktligen undvika den nämnda ”salamiseringen” av historien. Englund 

har också vittnat om hur ämbetsmannatraditionen under 1960- och 1970-talet 

och drömmen om historia som ”Fin Vetenskap” fortfarande rådde under tidigt 

1980-tal. Då blev han ”i största vänskaplighet varnad för att jag skrev lite för led-

igt: ville det sig illa skulle folk inte ’ta mig på allvar’”.571 

 Några som tog honom och hans historieskrivning på allvar var recensenterna 

av Ofredsår. Som redan nämnts uppskattades just det vågade försöket att med 

den planerade trilogin begagna all sin kunskap om och all sin fascination inför 

1600-talet, samt alla sina berättartekniska grepp, för att ge en så mångfacetterad 

och levande bild av seklet som möjligt. Carl-Gustaf Hildebrand, ekonomisk histo-

riker, formulerade det som följer: 

Efter sina tidiga framgångar kunde Peter Englund ha etable-

rat sig som kulturpersonlighet i största allmänhet och som så-

dan ha lyckats förträffligt. I stället har han gett sig in på ett 

farligt och svårt och oerhört arbetskrävande nytt företag. Det 

inger respekt.572 

För som framhålls av en annan recensent identifierade tidningen Makt och Me-

dia mediefenomenet Englund som en av få enskilda personer i landet som ”kan 

påverka den allmänna opinionen”.573 Samma skribent karaktäriserar honom 

också som en folkbildare, som i motsats till många akademiska kollegor, älskar 

att berätta. Englunds historiska berättarpatos och bristen på detsamma i svensk 

historieforskning sedan Carl Grimbergs storhetstid på 1920-talet, framhålls 

                                                             
570 Lindgren, Dagens Nyheter, 1992 05 23. Begreppet och kritiken återkommer i Englund, ”Kun-
skapens charkuteri”, Expressen, 1993 11 06. 
571 Englund, Expressen, 1993 04 06. 
572 Hildebrand, Expressen, 1993 11 03. 
573 Crispinsson, Expressen, 1993 11 03. 
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också.574 Han benämns som en 36-årig ”lärdomsgigant” som är ”huvudperson i 

och den glansfullaste företrädaren för denna historieskrivningens renässans”.575 

Recensenter vittnade vidare om att Englund skriver med en sådan lätthet och ele-

gans att han ger läsaren ”en känsla av att själv vara lärd” och att ”bli alltmera 

bildad”.576 En hävdade till och med att ”Gud må berätta världen, men Englund 

berättar stormaktstiden”.577 

 Englunds välkända namn som historiker gjorde att han också blev anlitad i 

mediala sammanhang som allmänkunnig historiker, snarare än som tidig-

modernt specialiserad historiker eller liknande. Ett exempel på det är tävlings-

programmet ”Moder Svea” i TV2 hösten 1995. Programmet hade medeltida tema 

och Englund medverkade där i rollen som historiker och ställde frågor, med led-

trådar, som tittarna kunde besvara till nästkommande program.578 

 Englunds historia under hans etablerande som offentlig populärhistoriker 

från hösten 1988 fram till 1995 kan sägas sammanfalla med och leva upp till kri-

terierna och optimumnormerna för ett gott essähantverk, en god essäkonst, då 

den av både recensenter och forskare inom humaniora anses vara såväl lärd, per-

sonlig, överraskande och utmanande som vittert välskriven. Således blir slutsat-

sen att det är såsom en förnyare av historia som intellektuell berättarkonst, som 

Peter Englund gör publik- och kritikersuccé och med det etablerar sig i den 

svenska historiekulturen under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. Med 

det får också sägas att han lyckades med sin ambition att i en brittisk tradition 

förena historia som vetenskap och konst.579 

 Englund hade visserligen inte en medial profil direkt relaterad till televis-

ionen, men i övrigt överensstämmer han väl med den nisch av huvudsakligen 

akademiska populärhistoriker som de Groot hävdar har kommit sedan 1990-ta-

let: historiker som både är historievetenskapligt initierade och formulerar per-

sonliga och övertygande narrativ med litterär kvalitet.580 En konsekvens av deras 

frekventa figurerande i medierna är att de snarare blir uppmärksammade som 

kända historiker, än med sin specifika expertis eller institutionella tillhörighet. I 

Sverige kan nyss nämnda karaktärisering visserligen också delvis sägas stämma 

                                                             
574 Gellerfelt, Svenska Dagbladet, 1993 11 03; Larsson, Smålandsposten, 1993 12 01. 
575 Rydén, Historielärarnas Förenings Årsskrift, 1993/1994, s. 138; respektive Horgby, Historielä-
rarnas Förenings Årsskrift, 1993/1994, s. 138. 
576 Petri, Dagens Nyheter, 1993 11 03; respektive Norborg, Sydsvenska Dagbladet, 1993 11 23. 
577 Elam, iDAG, 1993 11 03. 
578 Programmet sändes en gång i veckan med seriestart 1995 09 22 till och med 1995 11 04. 
579 Se exempelvis Englunds resonemang i ”På ren svenska”, TV2, 1993 02 28. 
580 De Groot, 2009, s. 33. 
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in på akademiska historiker av äldre generationer, som Grimberg och Villius. 

Skillnaden mellan dem och Englund är att Englund etablerade sig och verkade i 

en tid då marknadens utbud av historiekultur var betydligt mer omfattande och 

mångfacetterad. Den svenska historiekulturen kom från 1990-talet därför också 

att rymma fler akademiker som har gjort sig ett namn som populärhistoriker än 

vad det fanns tidigare under 1900-talet. 

 

Sammanfattning 

Englund hävdar att den akademiska forskningen visserligen är en nödvändig för-

utsättning för populärhistoria, men att populärhistoria genom att vara syntetisk 

i bästa fall kan förmedla känslan av det förflutna, bortom den akademiska histo-

riens analytiska och distanserade inriktning, och därmed kan ge en mer verklig, 

påtaglig och begriplig bild av det förflutna. Samtidigt som populärhistoriens 

fakticitet ger den en kraft som den fiktiva historien saknar. Englund har också lyft 

fram den brittiska traditionen av historieberättande som både konst och veten-

skap – en inriktning som han menar knappt fanns i Sverige när han debuterade. 

Redan i debuten Poltava. Berättelsen om en armés undergång (1988) återfinns 

hans huvudsakliga populärhistoriska berättargrepp. Han kombinerar i det en 

närvaroeffekt med en distanseffekt. Närvaroeffekten utgörs av skildringen av det 

historiska emotionella subjektets upplevelser, medan distanseffekten utgörs av 

berättarröstens mer analytiska, abstrakta och distanserade förklaring av situat-

ionen och utvecklingen. Kombinationen gör att läsaren kan få känslan av att både 

vara i och utanför de historiska händelserna i fråga. 

 Berättargreppet att kombinera historiska människors ofta fasansfulla upple-

velser av krig, med lika krassa socioekonomiska förklaringar av dem, blev en 

framgång som han fortsatte att nyttja. En central litterär teknik som han använ-

der i sina krigsskildringar i Poltava, essäer och Ofredsår. Om den svenska stor-

maktstiden och en man i dess mitt (1993) är kraftfulla natur- och teknikmetafo-

rer. Det handlar alltså om liknelser hämtade från naturens och teknologins värld. 

Vad de gör är att de ger läsaren en bild av, föreställning om och en känsla för 

krigets sammantagna karaktär och hur det kunde upplevas. Metaforerna framhä-

ver på olika sätt slagens opersonlighet och okontrollerbarhet. De förmedlar ett 

slags omänskliggörande av mänskliga aktiviteter som står i kontrast till det åter-

kommande subjektperspektivet. Det är inte direkt motsägelsefullt men okonvent-

ionellt och skapar en oförmodad spänning då sammansättningen av ett huvud-

sakligt aktörsperspektiv och utpräglade strukturella förklaringar inte var, eller är, 

legio. Men med hänsyn till den historiemateriella tradition Englund kom från 
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som doktorand är en sådan strukturalism inte förvånande. Det ska också sägas 

att hans intresse för att synliggöra och skildra krig baserat på människors upple-

velser även var en motreaktion till den kvantitativa socialhistoria, i avsaknad av 

människoöden, som dominerade svensk historievetenskap under efterkrigstiden 

fram till det kalla krigets slut. 

 Englunds uttalade pacifistiska syfte med de brutalt realistiska och därmed av-

romantiserade skildringarna av krig var emellertid förenat med vissa komplikat-

ioner. Englund framhävde i samtida intervjuer hur den fred som följde slaget vid 

Poltava visserligen medförde slutet för det svenska stormaktsväldet men att det 

också genom freden och det ökade välståndet blev början på ett mer jämlikt väl-

färdssamhälle under 1900-talet. Med andra ord läsarnas samhälle. På så sätt sägs 

samma krig, vars meningslöshet skildras genom alla offer i slutänden ändå ha 

haft en avgörande historisk funktion och mening. De sammantagna recension-

erna och kommentarerna i medierna vittnar dessutom om hur lite oklarheter, frå-

gor och olika tolkningar som Poltava genererade. Boken ger upphov till en sam-

lad förståelse som präglas av helhet och meningsfullhet. Därmed segrar menings-

fullheten till slut dubbelt eftersom slaget både framställs som en genomförklarad 

och begriplig helhet, och som att slaget har en viktig historisk funktion och men-

ing för läsarnas liv. Englund kan följaktligen i Poltava sägas ha skrivit fram för 

mycket mening och gått miste om den delvis avsedda känslan av meningslöshet 

inför kriget i allmänhet. 

 Fallet med Poltava visar hur en författare kan förfela det avsedda syftet med 

ett verk genom sammansättningen av berättartekniker. Den omständigheten är 

också ett argument mot ett ensidigt forskarfokus på det biografiska och vad för-

fattaren säger sig vilja berätta med ett verk. Fallet visar även på hur läsningen och 

förståelsen av ett verk kan vara beroende av flera olika omständigheter i den sam-

mantagna mediala processen. Läsarens möte med texten är en, författarens kom-

mentarer i intervjuer är en annan. Hur läsaren förstår verket kan också påverkas 

av eventuella recensioner eller andra kommentarer om verket som läsaren tar del 

av i olika medier. 

 I fråga om historiesyn finns det i Englunds historieskrivning en återkom-

mande didaktisk tankefigur som både fungerar åskådliggörande och förklarande. 

Jag kallar den för den dialektiska paradoxen. Den formuleras första gången i slu-

tet av avhandlingen Det hotade huset (1989) och återfinns därefter i artiklar på 

Expressens kultursida, essäer i tidskrifter, i Förflutenhetens landskap. Histo-

riska essäer (1991), samt i Ofredsår. I regel formuleras den i slutet av texterna 
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för att summera den historiska förändringsprocessen i fråga. I korthet så åskåd-

liggör den dialektiska paradoxen kausalitetens sammansatta, ofta långsamma 

och något motsägelsefulla förändringsprocess på ett koncentrerat, lättbegripligt 

och tankeväckande sätt. Den kan sägas skildra hur en samhällsföreteelse som är 

stadd i utveckling återvänder till sig självt, fast i ett förmedlat tillstånd. Med de 

olika variationerna av den dialektiska paradoxen sätter Englund visserligen upp 

tentativa ramar för läsarens reflektioner, men den är aldrig normativt värderande 

och innebär alltså inget ställningstagande för eller mot den aktuella utvecklingen 

från Englunds sida. Den öppenheten underlättar för läsaren att dra sina egna vär-

derande slutsatser om den historiska förändringen i fråga. Med sin tydligt dialek-

tiska karaktär uppvisar den återigen hur Englunds historieskrivning formats av 

ett historiemateriellt tänkande. Tankefiguren visar också på hur en idé som 

Englund först formulerade inomvetenskapligt sedan omvandlas och återanvänds 

av honom i olika populärhistoriska sammanhang. 

 Den undersökta perioden i Englunds författarskap rymmer en civilisations-

kritik, och kanske framför allt en genomgående kritik, gentemot en modern och 

samtida självgodhet gentemot det förflutna. Det kan exempelvis handla om nor-

mer som tas förgivna i samtiden och som förmodligen skulle ha uppfattats som 

makabra i det förflutna. Historia kan, enligt Englund, ha funktionen att den prö-

var ens värderingar och fungerar perspektivgivande, kontrasterande och själv-

prövande. Historia kan också ha funktionen att vi inte ska glömma det förflutnas 

destruktiva krafter för att i möjligaste mån undvika liknande utvecklingar. 

Englunds civilisationskritik är som mest explicit i hans essäer, men återfinns 

mindre uttalad också i hans monografier. Han skriver överhuvudtaget in sig i en 

internationell essäistisk tradition av fria intellektuella som delvis eller huvudsak-

ligen har verkat utanför akademins institutioner. Sedan debuten med Poltava 

1988 har helt eller delvis kunnat försörja sig på sitt skrivande bortom den regul-

jära forskningsfinansieringen. Ändå har det inte varit frågan om några uppenbart 

marknadsanpassade eller konformistiska produkter, utan hans historieskild-

ringar har gett uttryck för ett personligt och existentiellt förhållande till historia. 

 Den normativa tendens som förmodligen är vanligast förekommande i 

Englunds historieskrivning är hans kritik mot olika uttryck för tron på historiens 

ständiga progression. Med hänsyn till den diskussion som på 1990-talet uppkom 

om folkhemmets baksidor och den ekonomiska krisens reducering av samma väl-

färd, var problematiseringar av framstegstanken ett tema i tiden. Angående de-

batten om folkhemstiden och välfärdssamhället som en andra stormaktstid, be-
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handlar Ofredsår just den svenska stormaktstidens tillkomst, medan Poltava be-

handlar början på slutet av epoken. Englund vänder sig, framför allt i sina essäer, 

mot en modern och samtida självgodhet. I intervjuer framhåller han att det med 

historia, och historiskt tänkande, går att kritiskt pröva den egna samtiden för att 

se den som formad av specifika maktförhållanden och som just historiskt förän-

derlig. När Englund i en essä om det första världskriget erkänner sin egen vålds-

fascination, och blottlägger sig själv som lika mycket ideologiskt formad som den 

generation män som marscherade ut i första världskriget, är det en logisk konse-

kvens av både en dialektisk historiesyn och essäns tradition. Däremot är det inte 

ett alls lika givet tillvägagångssätt för en akademisk historiker eller ett givet mo-

ment i en hermeneutisk metodologi. Varken historievetenskapen i stort eller her-

meneutiken specifikt påbjuder att självkritiskt involvera och problematisera det 

egna jaget i framställningens löptext. Den utelämnande förtroligheten i framställ-

ningen gör Englund stundtals mer trogen sitt dialektiska tänkande och essäns 

form än akademikernas distanserade roll och sin hermeneutiska metodologi. 

 Englunds böcker under den aktuella perioden fick konsekvent många recens-

ioner i såväl kvällspress, dagspress, tidskrifter som i radions P1. Det var dessutom 

genomgående ett mycket positivt mottagande, oavsett om det var kulturjourna-

lister eller historiker som recenserade dem. En anmärkningsvärd tendens var att 

de nästan enbart var män som recenserade hans böcker. Delvis kan det möjligen 

förklaras med att det ofta rör sig om krigshistoria som är ett traditionellt manligt 

ämne, de historiska personerna som skildras är dessutom huvudsakligen män. 

Men Englunds behandling av krigshistorien är påtagligt okonventionellt och i es-

säerna avhandlas också helt andra ämnen, inspirerade av kultur- och mentali-

tetshistoria. 

 Till frågan om Englund som kulturellt och kommersiellt signum börjar den 

dittills okände doktoranden redan efter genombrottet med Poltava att omskrivas 

och omtalas som historikern Peter Englund med versalt ”H”; författare till succé-

boken om slaget vid Poltava. Med doktorstiteln och frilansarbetet som periodisk 

medarbetare på Expressens kultursida, 1989, etableras ytterligare hans namn 

som förbundet med en sakkunnig, kompetent och vederhäftig historieskrivning. 

Både journalister och historiker framhöll att han hade en ovanligt välskriven 

prosa för att vara historiker. Han började arbeta som recensent av främst histo-

risk litteratur i Sveriges Radios P1 och historisk krönikör och essäist i magasinet 

Månadsjournalen. Med hans flitiga förekomst i medierna började han på 1990-

talet, förutom att vara en auktoritativ historiker, också att etableras som något av 
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en kulturpersonlighet, en kulturcelebritet, i svensk offentlighet. Den samlade bil-

den av Englund som framhävs i medierna är av en lärd, personlig, överraskande, 

utmanande och vitter historiker. Det är en karaktäristik som kan sägas samman-

falla med och leva upp till kriterierna och optimumnormerna för en god essä-

konst. Det är också såsom en förnyare av historieskrivningen i egenskap av en 

intellektuell berättarkonst, som Englund etablerar sig i den svenska historiekul-

turen. Således kan han också sägas ha lyckats med sin ambition att, i enlighet 

med en brittisk tradition, förena historia som vetenskap och konst. 
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Herman Lindqvist 
 

Biografi och bibliografi 

Herman Lindqvist föddes den 1 april 1943 i Stockholm, men växte upp i Helsing-

fors, Finland. Han har själv beskrivit det som att han växte upp i ett socialdemo-

kratiskt hem. Lindqvist har hävdat hur hans far brukade sjunga ”Internationalen” 

och ”Arbetets söner” och att hans mor ”kunde hålla långa politiska monologer” 

för honom när hon stod och strök. Hans far var socialdemokratisk journalist och 

son till Hermans namne, Herman Lindqvist, som var med och grundade Lands-

organisationen, LO, och som också var dess ordförande i drygt 20 år. Farfadern 

hann också med att verka som socialminister och talman i riksdagens andra kam-

mare. Hermans mor, Brita, arbetade som hemmafru. Brita var dotter till proletär-

författaren Leon Larsson. Under andra världskriget, när Herman föddes, arbe-

tade fadern som pressattaché på den svenska beskickningen i Helsingfors.581 Han 

blev sedermera pressråd och slutligen generalkonsul i Helsingfors. Lindqvist var 

näst yngst av sex syskon. Han har skrivit om hur alla hans ”syskon var trogna 

socialdemokrater hela livet och periodvis också aktiva i partiet eller i dess kristna 

avdelning”.582 

 I fråga om sitt historieintresse har han skrivit att han under skoltiden i läro-

verket, den Nya Svenska Samskolan, ”gillade allt som hade med historia att göra. 

Vi hade musikhistoria, litteraturhistoria, kyrkohistoria, konsthistoria och alldeles 

vanlig historia. Jag hade toppbetyg i dem alla”.583 En termin fick han till och med 

ett stipendium för sitt intresse för och framgångsrika studier i konsthistoria. Lin-

dqvist har formulerat en möjlig förklaring: 

Kanske mitt starka historieintresse berodde på att jag från 

början hade historielärare som kunde berätta gastkramande 

om krig och fältslag. Jag minns att jag alltid hoppades att 

kungen skulle klara sig och kände alltid samma sorg då Gus-

tav II Adolf till slut stupade i leran på Lützens slagfält.584 

                                                             
581 Beskickningar blev ambassader först 1954. 
582 Herman Lindqvist, Mitt i allt. Historien om Herman Lindqvist om han får berätta den själv, 
Albert Bonniers Förlag 2012, s. 37. 
583 Ibid., s. 38. 
584 Ibid., s. 39. 
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År 1965 flyttade Lindqvist till Stockholm, började arbeta som journalist på Stock-

holms-Tidningen och skrev in sig på Stockholms universitet där han läste stats-

kunskap. ”Eller borde ha läst” som han har uttryckt det.585 

Jag trivdes inte alls på universitetet som låg utspritt över hela 

Stockholm, det fanns ingen studentkänsla som i Lund, Upp-

sala eller Åbo. Jag gick på några föreläsningar, sen låg jag på 

min säng i det lilla rummet och läste ut hela kurslitteraturen 

själv. Längre än så kom jag aldrig på min akademiska bana.586 

Lindqvist har hävdat att en orsak till att han inte fortsatte med studierna var att 

dåvarande chefredaktören för Stockholms-Tidningen, Victor Vinde, menade att 

det var onödigt med studier.587 Angående sin informella, och så att säga redakt-

ionella journalistutbildning, skriver han följande om vad som kan kallas klippar-

kivsmetoden och hur han lärde sig den för att skriva om utländska stjärnor som 

besökte Sverige och sedan också för nyheterna på utrikessidorna: 

Så läste man igenom hela klippkuvertet på personen från tid-

ningarnas pressarkiv. Var det en äldre superstjärna var klipp-

kuvertet mycket tjockt och fullt med bra vinklingar. Sen skrev 

man sin egen historia ofta baserad på någon gammal historia 

man hittade i kuvertet. Det är därför samma gamla nyheter 

och felaktigheter om kändisar upprepas år efter år. Det är de 

gamla klippen som spökar […] Alla på utlandsredaktionen 

hade sina egna arkiv, mappar eller artiklar som vi klippte ut 

ur tidningarna, bakgrunder, biografier. Snart kunde man på 

nolltid skriva en bakgrund om någon avsatt statschef eller in-

för valet i något viktigt land.588 

Det kommer att bli anledning till att senare i undersökningen återkomma om det 

förfarandet; hur han använde det här gamla journalistiska arbetssättet även i ar-

betet med sina historieskildringar. 

                                                             
585 Ibid., s. 50. 
586 Ibid., s. 52. 
587 K. Arne Blom, ”Vår nye Grimberg är en lycklig man!”, Tidningen Boken nr 5, 1995, s. 19. 
588 Lindqvist, Mitt i allt, 2012, s. 55, 56–57. 



 

148 
 

 Redan vid tolv-tretton år, på 1950-talet, när Lindqvist hörde hur fadern dis-

kuterade med utrikeskorrespondenter hemma beslöt han sig för att en dag bli 

utrikeskorrespondent. Han ville också ”vara med där det hände spännande saker” 

som av- och tillsättningar av presidenter och regeringar.589 Han påbörjade då sin 

egen skolning till observatör och iakttagare genom att lyssna och läsa hur erfarna 

journalister beskrev personer och händelser. Under slutet av 1960-talet började 

Lindqvist också att arbeta som utrikeskorrespondent. Han har uppgett att det 

främst var att bli sedd och få beröm samt spänningen, adrenalinet och den för-

höjda livskänslan som motiverade honom.590 Han var för Aftonbladets räkning 

bland annat stationerad i Prag 1968, Paris 1969 och Beirut 1970. 

 Därefter började han arbeta som frilanskorrespondent för Expressen i Hong-

kong 1971–1973 och därefter som tidningens fast anställda korrespondent i Bang-

kok 1973–1976, följt av en period i Kairo 1976–1978. I samband med rapporter-

andet från Kambodja och Vietnam under 1970-talets första år beskriver Lindqvist 

att: ”Man sökte alltid en svensk vinkel av typen: Svensk som är med och dödar 

vietnameser eller svensk som räddar liv”.591 Upplägget med en ”svensk vinkel” är 

på samma sätt som ”klipparkivsmetoden” ett förfarande som han fortsatte att an-

vända också i sina historieskildringar. 

 Angående tiden som krigsreporter, eller ”krigsturist” som Lindqvist själv kal-

lat sig under en av sina jobbigaste upplevelser, har han beskrivit hur både hans 

kristna och socialistiska barnatro försvann efter att ha beskådat brutal realpolitik 

i dess namn.592 Han skriver om hur han som barn fått en stor respekt för de ju-

diska vänsterpolitiker och pionjärer som grundade staten Israel. Under sitt första 

besök i Israel, 1969, kom det emellertid att ändras: 

Det folk som drabbats mer än något annat av rasism, diskri-

minering och förföljelse gjorde samma sak mot det folk som 

råkade bo här då landet Israel skapades och inte hade haft 

något med pogromerna i Europa att göra. För varje dag fann 

jag det allt svårare att få min ungdoms Israel att stämma med 

verklighetens. Jag mötte öppen rasism, arrogans och djup 

                                                             
589 Ibid., s. 30. 
590 Ibid., s. 151–152. 
591 Ibid., s. 189. 
592 Ibid., s. 235. 
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okunnighet hos pionjärernas barnbarn och min kristna bar-

natro försvann någonstans bland souveniraffärerna i Betle-

hem och på Golgata, kanske då jag såg skylten ”Rent a 

cross”.593 

Sex år senare, 1975, befinner sig Lindqvist i Kambodja när de röda khmererna 

invaderar huvudstaden Phnom Penh. Lindqvist hörde till den stora skara av ut-

länningar som tog skydd på den franska ambassaden. Så här beskriver han inver-

kan det hade på hans socialistiska uppväxt: 

Här i terrorns Phnom Penh tappade jag min barnatro på soci-

alism. Den fick sin första törn i Prag då de socialistiska brö-

derna krossade tjeckoslovakernas dröm om socialism med 

mänskligt ansikte. Ångvälten Pol Pot plattade till resten av 

min socialistiska tro. Befriarna blir snart förtryckarna och fol-

ket måste befrias en gång till. Jag har trott på alla religioner 

och alla politiska partier. Jag har alltid varit redo att sätta mig 

vid fötterna hos nya vise män. Jag har trott på deras budskap. 

Jag har alltid blivit lika besviken, men redo att tro igen.594 

Som tidigare nämnts befann sig alltså Lindqvist i Prag som reporter åt Aftonbla-

det när Warszawapaktens styrkor 1968 invaderade Tjeckoslovakien. Den här 

första posten som utrikeskorrespondent resulterade också i hans första bok, re-

portageboken Tjeckoslovakien 1968 – den vackra drömmen (1969). 

 Upplevelserna i Kambodja blev ämne för romanen Strax före deadline (1980). 

Manuset refuserades på Bonniers varför Lindqvist gick med det till Norstedts. 

Där träffade han förläggaren Lars Erik Sundberg, som dels ville ge ut romanen, 

dels skulle komma att ha en avgörande roll för att få Lindqvist att skriva kåseri-

böcker och flerbandsverket Historien om Sverige: 

Jag gick till Norstedts. Där träffade jag Lars Eriks Sundberg, 

som för mig skulle bli det närmaste man här på jorden kan 

komma till sagans trollkarl. Då och då steg han in i mitt liv, 

                                                             
593 Ibid., s. 131. 
594 Ibid., s. 246–247. 
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viftade med trollspöt och bums förändrades livet. Vårt sam-

arbete pågick i trettio år. Tyvärr gick han bort alldeles för ti-

digt och hastigt.595 

Efter påstådd mobbning och utfrysning på Expressen sökte Lindqvist sig till Sve-

riges Television och anställdes på ”Aktuellt” 1980 som utrikesreporter. Ett år se-

nare, 1981 utsågs han till televisionens korrespondent i Asien med stationering i 

Tokyo. Utöver inslagen för tv sände han också regelbundet en kåseriserie i Sveri-

ges Radio som hette ”Från eder utslängde medarbetare”. Lars Erik Sundberg lade 

fram idén att Lindqvist borde skriva en kåseribok om sina iakttagelser i Japan. 

Det resulterade i Japaner, japaner, japaner (1984): 

Sen blev det en kåseribok nästan varje år, totalt elva stycken 

som såldes i sammanlagt över en miljon exemplar. Kåseri-

böckerna blev min säkerhetsventil i en annars ganska allvar-

lig verklighet.596 

Samma år som hans första kåseribok utkom blev han utsedd till Sveriges Radios 

Pariskorrespondent. Några år senare började det utkomma böcker i främst 

Frankrike om den franska revolutionen som uppmärksammades 1989 eftersom 

det då var 200 år sedan den inleddes. Lindqvist blev inspirerad: 

Eftersom jag alltid hade haft ett brinnande historieintresse 

och dessutom just den franska revolutionen som en liten 

hobby blev jag mer och mer sugen på att själv skriva en bok 

om denna världshistoriska händelse. Jag hade då fått bra 

kontakt med bokförlaget Bra Böcker, som utgav mina kåseri-

böcker från Norstedts i sin bokklubb. En dag ringde jag Bra 

Böckers redaktör Mika Larsson och frågade om de skulle vara 

intresserade av en revolutionsbok. Hon och förlagschefen 

                                                             
595 Ibid., s. 304. 
596 Ibid., s. 380. Till de övriga kåseriböckerna hör: Gallfeber (1988); Rapporter från Mittens Rike 
(1989); Caramba! säger dom aldrig (1990); Europa är vi allihopa (1991); På landet i Paris (1992); 
Fjärran han drumlar (1993); Brödrafolkens fel (1994); Med en gnutta fax (1996); Tacka katten för 
det (2002); Blå tummen (2007). 



 

151 
 

Rolf Jansson gav genast klartecken och jag började samla 

material.597 

Lindqvist framhåller hur mycket bilder, målningar och etsningar som finns kvar 

från tiden och att han därför kunde lämna textmanuset tillsammans med ”en näs-

tan lika tjock bunt med bilder ur diverse tidningar, böcker och broschyrer”. Till 

det avslutande kapitlet i Revolution! Om Frankrikes blodiga år (1989), om Paris 

200 år efteråt, skickade förlaget ner fotografen Lars Tunbjörk för att fotografera 

samtidens Paris: ”Bilderna blev så bra att förlaget beslöt att utge en separat foto-

bok som hette just Paris 200 år efteråt”.598 Boken, Om sakernas tillstånd i Paris 

200 år efteråt, utkom också den 1989. Revolution! utkom i en andra upplaga 

1991. I efterhand har Lindqvist kommenterat sin bok om den franska revolut-

ionen med att: ”Den är jag faktiskt väldigt stolt över […] Jag har alltid haft ett 

glödande intresse för historia och just franska revolutionen har varit min stora 

hobby… viljan att veta så mycket som möjligt, att studera, att förstå…”.599 

 Lindqvist kontrakt med Riksradion gällde upp till fem år i Paris och hellre än 

att börja arbeta på redaktionen i radiohuset i Stockholm, beslöt han att bli frilan-

sare igen för Sveriges Radio, men den här gången i Madrid. Valet av just Spanien 

hävdar han kom av att landets ekonomi och kultur ”blommade” i kombination 

med att det skulle bli sommarolympiad i Barcelona och en världsutställning i Se-

villa år 1992, samma år som 500-årsminnet av att Columbus seglade till Amerika: 

Jag brann av ambition att få berätta om detta märkliga land 

Spanien, som finns där bortom playan och vars huvudstad 

Madrid på den kastilianska högplatån är en metropol som de 

flesta svenskar aldrig varit i. De flesta Spanienturister ham-

nar dessvärre på någon playa och där lever många som om de 

absolut inte tror på ett liv efter grisfesten. Det är synd.600 

På plats i Madrid tog sig den här ivern att berätta om landet också uttryck i en 

bok om Spaniens historia; Historien om Spanien (1991). Parallellt med det bok-

arbetet började han också att skriva på en biografi om Axel von Fersen: Axel von 

                                                             
597 Lindqvist, Mitt i allt, 2012, s. 333. 
598 Ibid., s. 334. Revolution! finns också översatt till norska. 
599 Blom, Tidningen Boken, 1995, s. 19. 
600 Ibid., s. 338. 
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Fersen. Kvinnotjusare och herreman (1991).601 Lindqvist uppger att han hade 

blivit fascinerad av den svenske greven, diplomaten och äventyraren under arbe-

tet med boken om den franska revolutionen.602 Sommaren 1992 utkom också 

Christofer Columbus. Var han riktigt klok?. Biografin om Columbus utkom i nya 

utgåvor 1995 och 2003, och finns översatt till norska. Även Historien om Spanien 

finns översatt till norska. Biografin om von Fersen utkom i en ny upplaga 1992 

och kom som ljudbok, med författaren som inläsare, 2001. Den finns översatt till 

norska, franska och finska. 

 Lindqvist har berättat hur hans medverkande i underhållnings- och samtals-

programmet ”Gäst hos Hagge”, på TV2, våren 1989, via arbetet med boken om 

Axel von Fersen kom att leda vidare till den historiska tv-dokumentärserien ”Her-

mans historia”. 

 Sveriges medlemskap i EG stod på den politiska agendan och på SVT Göteborg 

diskuterades att göra en direktsänd programserie från olika huvudstäder i 

Europa. Producenten Peter Lundvall såg Lindqvist i Hagge Geigerts nämnda pro-

gram och tänkte att Lindqvist var lämplig att leda programmet.603 Det blev pro-

gramserien ”Europa-TV” i fyra direktsända program, tre timmar långa, från 

Madrid, Milano, Prag och Bryssel, som sändes fyra fredagskvällar i april-maj 

1990. Serien blev enligt Lindqvist ”en stor framgång” där det mest sedda pro-

grammet, från Prag, hade 1, 5 miljoner tittare.604 Producenten, Lundvall, ville 

därför göra en fortsättning med nya huvudstäder i andra världsdelar. 

 Under bokmässan i Göteborg, september 1990, hade Lindqvist, Lundvall och 

chefen för SVT Göteborg, Steen Priwin, ett möte där de diskuterade idéer: 

Jag höll på med slutarbetet på boken om Axel von Fersen, och 

eftersom jag tyvärr har ovanan att alltid bara prata om det 

som huvudet är fullt av berättade jag för Priwin om Fersen. 

Jag berättade hur filmiskt hans liv var, hur mycket action, hur 

mycket kärlek, krig och resor över hela Europa det innehöll. 

Hans liv skulle kunna bli ett bra program. Det skulle göras 

                                                             
601 Lindqvist återkom senare till von Fersen i två böcker. Några år senare skrev Lindqvist på uppdrag 
av företaget Ericsson present- och bildboken Axel von Fersen och hans kärlek till Marie-Antoinette 
(1998) och så har han förkovrat sig i de dramatiska händelserna då von Fersen mördades 1810 i Mor-
det på Axel von Fersen (2006). 
602 Lindqvist, Mitt i allt, 2012, s. 345. 
603 Ibid., s. 345–347. 
604 Ibid., s. 346. 
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som David Attenboroughs naturprogram, där han ena minu-

ten sitter med pingviner på Sydpolen för att i nästa mening 

plötsligt stå bland gorillor i Kongo. Så skulle man skildra Fer-

sens liv med allt från krig till kvinnoerövringar runt om i 

Europa. Priwin frågade genast vilka andra historiska perso-

ner man kunde berätta om på samma sätt. Gustav Vasa, sa 

jag, Sveriges Pol Pot! Han förstörde kyrkor och den svenska 

kulturen. Drottning Kristina – som förrådde sitt land, sin tro 

och sin familj! Jean Baptiste Bernadotte – mannen som blev 

svensk kung för att ingen annan ville bli det! Och så berättade 

jag i korthet vad de programmen skulle handla om. Priwin 

skrattade och sa att ”om vi hade en kamera här skulle pro-

grammen vara så gott som klara!”.605 

Angående Attenboroughs naturdokumentärer har Lindqvist poängterat att han 

egentligen var ointresserad av naturprogram, men att han tyckte att just de var 

roligt gjorda och att det slog honom att det gick att göra historieprogram på det 

viset ”därför att historien flyter ju fram, det rör sig hela tiden framåt”.606 Ett histo-

rieprogram om Axel von Fersen, vars liv var ”oerhört filmmässigt”, gick att göra 

”med ett flyt i där man berättar – hela tiden med samma stämma och rör sig”.607 

Priwin och Lindqvist bestämde sig för att prova i fall det gick ”att göra ett histo-

rieprogram på det viset, för det visste ju ingen, och så drog vi igång”.608 

 Lindqvist poängterar att ”ett tv-program alltid är ett grupparbete” och att de 

under inspelningen kunde vara sex till sju personer samt en klippare.609 I fråga 

om att programmen spelades in på historiska platser och hade ett återkommande 

och tydligt fokus på dem som sevärdheter, har Lindqvist kommenterat sina driv-

krafter: 

                                                             
605 Ibid., s. 347–348. 
606 ”Hermans bästa historier: Dramatik som blivit legender – eller så berättar man en historia”, 
SVT1, 2002 07 13. 
607 Ibid. I självbiografin beskriver han det snarlikt om hur ”filmiskt” von Fersens liv var med action, 
kärlek, krig och resor, 2012, s. 347. 
608 ”Hermans bästa historier: Dramatik som blivit legender – eller så berättar man en historia”, 
SVT1, 2002 07 13. 
609 Lindqvist skrev manus, Peter Lundvall var producent och projektledare, Bo Berndtsson var in-
spelningsledare, Jan Eliasson var fotograf, Rune Bergström var ljudtekniker, Sandy Hansson var 
elektriker och ljussättare, Nisse Bertilsson var ursprungligen klippare och kom senare att producera 
flera av programmen och agera redigerare på resorna. Efter några år tillkom Jessica Fjelkegård som 
scripta. Se Lindqvist, Mitt i allt, 2012, s. 348. 
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Jag brann av iver att försöka förmedla denna magiska känsla 

till alla som ännu inte haft lyckan att få se föremålen eller för-

stå vad de handlade om. Jag ville dra in hela svenska folket i 

historien, att alla skulle förstå att detta är vår historia. Så fort 

det var ett slag berättade jag genast vilka regementen som var 

med, så att folk i Dalarna, Småland och Södermanland skulle 

känna ”Yes! Vi var med!” Varje gång vi besökte ett slott eller 

herresäte berättade jag att här ligger det, det är öppet för alla, 

kom hit och se själva. Detta är vår, din och min historia.610 

Den första säsongens inledande avsnitt av ”Hermans historia” sändes den 30 de-

cember 1991 och det sista den 24 januari 2002. Sammanlagt blev det 29 program 

varav de flesta var cirka 60 minuter långa och några på 45 minuter respektive 30 

minuter. Det blev sju säsonger med ungefär 27 timmar ”Hermans historia”.611 Se-

rien visades i både Sverige och Finland och har repriserats i båda länderna. Enligt 

Lindqvist låg publiken i Sverige på ”långt över en miljon tittare”.612 I juli och au-

gusti 2002 sändes också en miniserie i åtta avsnitt, Hermans bästa historier, 

med klipp ur tv-serien, varvade med intervjuer med Lindqvist i hans trädgård och 

omgivningar i Paris. Han diskuterar och berättar där om inspelningen av serien, 

den svenska historien och sitt intresse för historia. TV-serien resulterade också i 

två böcker: Kungar och drottningar, öden och äventyr i Sveriges förflutna 

(1996) och uppföljaren Hermans historia. Nya berättelser från tv-serien (2002), 

båda handlar om historien till flera av programmen. 

 Angående programmens inriktning och perspektiv har Lindqvist kommente-

rat ”Hermans historia” som ”ett starkt kungavänligt historiskt program”.613 År 

1992 fick han också i uppdrag av kung Carl XVI Gustaf att skriva det traditionella 

jultalet.614 Han har skrivit om hur han i sin socialistiska ungdom var republikan, 

                                                             
610 Ibid., s. 353. 
611 Den första serien visades i december-januari 1991–1992, den andra i december 1992, den tredje i 
november-december 1994, den fjärde i december-januari 1995–1996, den femte i januari-februari 
1998, den sjätte i november-december 1999, och den sjunde delen visades i januari år 2002. Lindqvist 
har något annorlunda uppgifter i självbiografin (s. 359–362), men jag går på uppgifterna från SVTs 
Öppet Arkiv. 
612 Lindqvist, Mitt i allt, 2012, s. 352. 
613 Ibid., s. 351. 
614 Ibid., s. 383–386. 
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men att han på äldre dagar blivit desto mer övertygad om att ”ett land som Sve-

rige ska behålla monarkin”.615 Både den blivande drottning Victoria och kron-

prinsessan Madeleine har under 2000-talet fått personlig historieundervisning 

av honom och han har också skrivit flera böcker om familjen Bernadotte.616 År 

1995 tilldelades Lindqvist Hans Majestät Konungens medalj. 

 Hösten 1990, när Lindqvist arbetade i Madrid, fick han ett telefonsamtal från 

sin förläggare på Norstedts, Lars Erik Sundberg, som var bekymrad över att Lin-

dqvist inte gjort någonting åt förlaget på länge; biografin om von Fersen var en 

beställning av Fischer förlag och både kåseriboken och boken om Spaniens histo-

ria var arbeten med bokförlaget Bra Böcker. Lars Erik Sundberg hade därför ett 

projektförslag åt Lindqvist: ”Han sa: ’Jag tycker du ska skriva Sveriges historia i 

Grimbergs anda!’”. 

Jag var tagen. Jag hade ju ända sedan jag var i tioårsåldern 

läst böcker om Sveriges historia. Jag hade läst Grimberg, Alf 

Åberg, Alf Henriksson. Historien var min stora passion ge-

nom alla år, i alla länder, genom alla strapatser. Sveriges 

historia hade alltid funnits där som en livlina och en krycka, 

som grunden jag stod på. Jag började spåna vid datorn. Vil-

ken härlig ide! Jag hade alltid velat skriva om vikingatiden, 

om stormaktstiden, om Gustav III. Jag blev mer och mer en-

tusiastisk ju mer jag tänkte på det. Ivrigt skrev jag ett fax till 

Lars Erik. Det blev långt, fyra sidor, och anlände på hans bord 

mindre än en timme efter vårt samtal.617 

Ambitionen med flerbandsverket sägs vara tredelad. Han vill visa att historia är 

”[k]ul och spännande”, ”[i]ngenting att skämmas över” och att ”[d]etta gäller 

även svensk historia”.618 Lindqvist var noga med att allting skulle vara i samma 

format ”som en serie att samla på, att prenumerera på, ungefär som en bokklubb 

eller ett lexikonköp”.619 Sundberg hade inte förankrat idén bland sina chefer, men 

                                                             
615 Ibid., s. 386. 
616 Ibid., s. 383–397. Se biografin Carl XVI Gustaf, porträtt i tiden (2006); biografin Jean Berna-
dotte. Mannen vi valde (2009); biografin Victoria. Drottning med tiden (2009); jubileumsboken Ber-
nadotte. Det började i Örebro (2010); samt jubileumsboken Kungligt och mänskligt. 200 år med 
ätten Bernadotte i Sverige (2010). 
617 Ibid., s. 363. 
618 Ibid. 
619 Ibid., s. 365. 
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de gillade Sundbergs och Lindqvists idéer varför Lindqvist 1991, efter att ha av-

slutat de tre böckerna som han arbetade med i Madrid, flyttade tillbaka till Paris. 

Det var den stad där han trivdes bäst och där den rätta intellektuella miljön fanns 

för att kunna få ro att förkovra sig i Sveriges historia. 

 Den första volymen av flerbandsverket Historien om Sverige. Från islossning 

till kungarike utkom till bokmässan i Göteborg 1992. Samma år utkom också bi-

ografin Christofer Columbus – var han riktigt klok? Sedan dess har Lindqvist 

varit författare på heltid.620 

 För Norstedts förlag var det ur marknadsföringssynpunkt en fördel att ha en 

enda författare som dessutom var känd, i stället för en redaktion av mer okända 

akademiska historiker och arkeologer som ansvarade för sina respektive special-

områden.621 Det sistnämnda var fallet med det senaste svenska historiska fler-

bandsverket, Bonniers Den svenska historien (1966–1968). I annonserna hette 

det att Lindqvist var den nya Grimberg.622 Vad gäller Historien om Sverige, har 

det (hittills) blivit tio delar – varav de tre första behandlas i föreliggande studie: 

Från islossning till kungarike (1992), Gustav Vasa och hans söner och döttrar 

(1993), samt När Sverige blev stormakt (1994). Det kan tilläggas att den första 

volymens första upplaga trycktes i 30 000 exemplar, men fler upplagor har till-

kommit och ska enligt författaren ha sålts i över 300 000 exemplar.623 Efter dessa 

tre första volymer följde: Storhet och fall (1995), Gustavs dagar (1997), När ri-

kets sprängdes och Bernadotte blev kung (1998), Ånga och dynamit (1999), 

Drömmar och verklighet (2000), Från istid till framtid. Så blev de första 14 000 

åren (2002), samt den senaste och fristående delen, och förmodligen sista, som 

kom över ett decennium efter den näst senaste volymen: När Finland var Sve-

rige. Historien om de 700 åren innan riket sprängdes (2013) – som för övrigt 

finns översatt till finska. I motsats till de tidigare volymerna är den sistnämnda 

inte utgiven på Norstedts, utan på Bonniers förlag. 

 Tyngdpunkten i Historien om Sverige ligger på tidigmodern tid och modern 

tid och det är egentligen bara den första volymen som enbart handlar om tiden 

fram till 1500-talet. Det är främst kungar, drottningar och andra personer från 

samhällseliten som framhävs. Angående de tre första banden, som är inkluderade 

i undersökningen, utkom en andra upplaga av Från islossning till kungarike år 

1993 och en tredje upplaga 2000. Det andra bandet, Gustav Vasa och hans söner 

                                                             
620 Ibid., s. 366. 
621 Zander, 2001, s. 439. 
622 Ibid. 
623 Lindqvist, Mitt i allt, 2012, s. 372. 
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och döttrar, kom i en andra upplaga 2000. De fyra första volymerna utkom 1996 

i skinnband. 

 I samband med den stora satsningen ”Den svenska historiens år”, som star-

tade den 21 mars 1993, med tillhörande utställningar på främst Nordiska museet 

och Historiska museet, men också på länsmuseerna, som Ulf Zander har studerat 

utförligt i Fornstora dagar, moderna tider, fick Lindqvist i uppdrag av museer-

nas respektive chefer, Sten Rentzhog och Ulf Hagberg, att skriva utställningska-

talogen En vandring genom Den svenska historien.624 Det landsomfattande mu-

seiprojektet blev en publik succé varför det, efter att det planerade året hade gått, 

förlängdes till den 4 september 1994. Då hade uppskattningsvis 2,2 miljoner 

människor besökt någon del av utställningen.625 Utställningskatalogen utkom 

också i estnisk och engelsk översättning, 1993 respektive 1994. 

 Två veckor efter att museiprojektet hade avslutats, i mitten av september 

1994, började Lindqvist som krönikör i Expressens nystartade söndagstidning 

”exxet”.626 Ämnena i hans historiska krönikor baserades ofta, men inte nödvän-

digtvis, på aktuella händelser och de handlade nästan uteslutande om svensk 

historia. 

 År 2002 bröt Lindqvist med Norstedts förlag eftersom han kände sig ”förrådd 

och övergiven” av redaktörerna vars konflikträdsla han menar gjorde att de inte 

ställde upp för honom under kontroversen i samband med volymen om Sveriges 

1900-tal; Drömmar och verklighet (2000).627 Lindqvist hävdade i den att Karl-

Gustaf Hildebrand, som sedermera blev ekonomisk historiker och psalmförfat-

tare, tillhörde de studenter som 1939 skrev under en protest mot att judiska lä-

kare skulle få invandra till Sverige. Problemet var att det inte stämde. Hildebrand 

opponerade sig och Norstedts drog in hela upplagan och gav ut en ny utan den 

felaktiga uppgiften om Hildebrand: 

Denna uppvisning av feghet och konflikträdsla förvånade mig 

inte, men gjorde mig bedrövad. Förlaget som torde ha tjänat 

minst 70 miljoner kronor på mina böcker satsade inte många 

ören på utomstående faktakontroll. Det var alltid bråttom 

                                                             
624 Zander, 2001, s. 427 ff. Utställningskatalogen finns översatt till engelska och estniska. 
625 Hans Perkiö, ”Slutet på den svenska historien”, Tidningarnas Telegrambyrå, 1994 09 02. 
626 Olle Wästberg, ”Sveriges nya tidning! Valet på söndag är enkelt”, Expressen, 1994 09 15. 
627 Lindqvist, Mitt i allt, 2012, s. 377. 
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med utgivningen, tiden var knapp för eftertanke och kon-

troll.628 

Det är ett talande citat för en påtagligt icke-akademisk inställning till historie-

skrivning eftersom en historieforskare inte kan överlåta det elementära källkri-

tiska arbetsmomentet till externa granskare och bedömare. Såtillvida återfinns 

mycket av skillnaden mellan en utpräglat kommersiell populärhistoria och en 

mer akademisk sådan i kommentaren. Lindqvist citerar vidare triumfatoriskt 

kung Jean Baptiste Bernadotte som hävdade att folkets kärlek var hans belöning 

och hävdar att den sammanlagda upplagan för alla hans historiska böcker ”med 

alla varianter, specialerbjudanden, bokklubbar och nytryck” har hamnat på cirka 

fyra miljoner exemplar.629 

 En märklig omständighet, som inte nämns i Mitt i allt, är att även självbiogra-

fins första upplaga drogs tillbaka. Journalisten och populärhistorikern Henrik 

Arnstad, som fick ett recensionsexemplar, hävdade i en debattartikel i Dagens 

Nyheter att Lindqvist fortfarande insinuerade att han hade haft rätt angående 

Hildebrand.630 Arnstad krävde därför att Lindqvists nya förlag, Bonniers, stop-

pade upplagan, vilket förlaget också gjorde. Självbiografin hade emellertid inte 

hunnit komma ut i handeln, utan enbart till redaktioner.631 

 På 2000-talet har Lindqvist fortsatt att skriva om ämnen och framför allt per-

soner från hans tidigare produktion: Historien om Ostindiefarana (2002), bio-

grafin Napoleon (2004), biografin Madame de Pompadour. Intelligens, skönhet, 

makt (2008), Historien om alla Sveriges drottningar. Från myt och helgon till 

drottning i tiden (2006), som på Lindqvist hemsida räknas som del XI av Histo-

rien om Sverige,632 ljudboken Vår dramatiska historia i fyra delar (2007–2009), 

ljudboken Kungliga frierier (2010), biografin Jean Bernadotte. Mannen vi valde 

(2009), biografin Ludvig XIV. Solkungen (2011), biografin Erik XIV. Prakt, 

drömmar, mörker (2014), Våra kolonier. De vi hade och de som aldrig blev av 

                                                             
628 Ibid., s. 377–378. 
629 Ibid., s. 378. 
630 Henrik Arnstad, ”Herman Lindqvist fortsätter förfölja antinazisten Karl-Gustaf Hildebrand”, Da-
gens Nyheter, 2012 08 13. 
631 Tobias Brandel, ”Faktafel stoppar Lindqvist nya bok”, Svenska Dagbladet, 2012 08 14. 
632 Se http://www.hermanlindqvist.se/ (2015 07 09). Till skillnad från den fristående delen, När 
Finland var Sverige, är Historien om alla Sveriges drottningar också utgiven på flerbandsverkets 
förlag Norstedts. 

http://www.hermanlindqvist.se/
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(2015), De vilda Vasarna. En våldsam historia (2016).633 Lindqvist har också 

skrivit de två äventyrsromanerna Krokodilen (2004) och fortsättningen Rubinen 

(2005). 

 

Anspråken 

En påtaglig skillnad mellan Englund och Lindqvist i fråga om deras respektive 

förhållningssätt till historia, är att medan Englund i enlighet med en akademisk 

tradition har en relativt utförlig problematisering av historievetenskapliga frågor, 

så är Lindqvist betydligt mer sparsmakad med sådana utläggningar. Lindqvist 

kan likväl vara uttömmande när han i intervjuer får frågor som rör de egna histo-

rieskildringarnas sammansättning. 

 Angående drivkraften bakom journalistiken och författarskapet, det vill säga 

sin lust och sitt intresse för att berätta, hävdar Lindqvist när han sommarpratade 

i P1, 1992, att det i varje journalist måste finnas en viss uppsättning karaktärer 

med tillhörande drag: en författare som brinner av begär att formulera sig; en 

folkskollärare som älskar att undervisa och förklara; en estradör som vill synas, 

höras och bli bekräftad; en korsriddare som vill slåss för eller mot en sak; och sist 

en glad djävul som tycker det är roligt att emellanåt ställa till med bråk, oreda och 

som ”vågar ta språnget”.634 

 Vidare om sin berättarförmåga har Lindqvist framhållit att han har haft den 

med sig från uppväxten, då han dels hade en familj där man berättade och pra-

tade mycket, dels hade ”väldigt bra lärare i skolan” som berättade historia med 

ett sådant engagemang och inlevelse att Lindqvist ”satt och hoppades att Gustav 

II Adolf skulle klara sig i Lützen till slut i alla fall”.635 Han hävdar vidare att ett 

berättande med tydliga aktörer eller en rafflande intrig är avgörandet för att få 

människor att intresserar sig för historia: 

Men det är väldigt viktigt att berätta – berättande historia är 

väldigt viktigt för att väcka historieintresse. Sen kan man leda 

in folk vidare till ren fakta, mera sakliga saker. Men om man 

                                                             
633 Nämnas kan också Drottningholms slottsteater. Världens enda orörda 1700-talsteater som fort-
farande är i bruk (1998); Den svenska skogens historia (1999), samförfattad med Lars O. Lagerqvist. 
634 ”Sommar: Herman Lindqvist”, P3, 1992 07 12. 
635 ”Hermans bästa historier: Dramatik som blivit legender – eller så berättar man en historia”, SVT1, 
2002 07 13. 
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kommer in via berättelsen om en människa, eller en drama-

tisk händelse, så är man fångad på kroken.636 

På frågan om varifrån hans intresse för den svenska historien kommer har Lin-

dqvist svarat att det förutom att han i skolan hade ”en väldigt bra historielärare 

så att jag blev intresserad av historia själv” också kommer av att han ”har flyttat 

så mycket”.637 Vid tillfället för den aktuella intervjun, hösten 1992 när det första 

bandet av Historien om Sverige kom ut, hade han ”bott i ett femtontal länder i 

alla världsdelar” men sammanlagt bara bott i Sverige i sju år.638 Varje gång han 

som utrikeskorrespondent har flyttat till ett nytt land säger han sig, för att förstå 

landet och få en förklaring till varför det ser ut som det gör, ha läst på om landets 

historia: ”att allting ser ut som det gör har ju sin historiska förklaring”.639 Det går 

enligt Lindqvist inte att fungera som journalist och beskriva ett land utan kun-

skaper om historien. Parallellt med att han har läst på om händelser i det aktuella 

landets historia, har han också läst på om Sveriges historia för att få en bekant 

synkron jämförelsepunkt: 

Så gör man parallellstudier på skoj. På det sättet har jag blivit 

mer och mer intresserad av historia. Men det är väl för att jag 

själv måste ha några rötter – det är väl för att jag bekräftar 

min egen nationella identitet och mina egna rötter som jag 

läst historia.640 

Lindqvist säger sig inte ha någon ambition att revidera någon historia eller ha 

några anspråk att komma med nya sanningar eller tolkningar. 

Min ambition är att försöka berätta historien, Sveriges histo-

ria, för dom som aldrig fick lära sig den i skolan och de som 

gjorde det men har glömt bort alltihopa. För jag tycker att det 

är en kul, rolig och spännande historia och vi har ingen an-

ledning att skämmas för vår historia, utan vi ska vara lika 

                                                             
636 Ibid. 
637 ”Sverigeredaktionen”, P1, 1992 09 11. 
638 Ibid. 
639 Ibid. 
640 Ibid. 
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stolta över vår som fransmännen över sin historia och 

varenda europé är över sin historia, utom svenskar – som tror 

att historien började med skotten i Ådalen och att allt före det 

var mer eller mindre pinsamt.641 

Den svenska skolan ger han inte mycket för ”man har inte fått veta mycket i den 

svenska skolan de senaste tjugo-trettio åren”.642 I kontrast till den undermåliga 

svenska skolan, som han själv inte har gått i, framhåller han sin långa utbildning 

som journalist i kvällstidningsbranschen där han fick lära sig väsentligheterna: 

[…] utan då lär man sig att vaska fram det göttigaste i en story, 

så att säga och att koncentrera det och ta fram och berätta: 

vad är poängen? Vad är det roliga här? Och det har ju inte 

varit fint i Sverige, man får inte berätta sådana saker, utan du 

ska hålla dig till statistik, årtal eller något oerhört tråkigt, som 

också är viktigt, men inte alls huvudpoängen med hela histo-

rien, utan huvudpoängen är att det handlar om människor. 

Sveriges historia är summan av alla människors historia som 

har bott här och inte något annat. Och det har vi inte fått be-

rätta om.643 

Utöver en sådan helt aktörsdriven historia, har det enligt Lindqvist heller inte 

varit fint i Sverige att vilja berätta biografiskt. Han framhåller hur hans fördel 

som berättare av landets historia är hans frihet från historiesamfundets relat-

ioner och lojaliteter, då han inte är bunden till något universitet, någon professor 

och deras hårdragna specialisering, vilket gör att han kan ta fram det roligaste 

och i bästa fall ”göra en rolig historia av det – som dessutom är sann eftersom jag 

litar på deras forskning”.644 

 Det resonemanget leder in på epistemologiska frågor om objektivitet och sub-

jektivitet. Lindqvist säger att han bara försöker berätta historien så sant han kan. 

Han förnekar att det skulle finnas någon objektiv historieskrivning ”den skulle 

vara fullständigt oläsbar” eftersom historia är att välja bort händelser ”och däri 

                                                             
641 Ibid. 
642 Ibid. 
643 Ibid. 
644 Ibid. 
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ligger det subjektiva”.645 Hans roll är inte att säga hur det ligger till i kontroversi-

ella frågor, utan att redogöra för de olika tolkningarna så att läsaren själv kan 

bedöma: ”Man måste lämna det öppet – så har jag gjort i alla kontroversiella frå-

gor”.646 

 På tal om trender i historieforskningen, i samband med att han retrospektivt 

blickade tillbaka på ”Hermans historia” i ”Herman bästa historier” 2002, ger han 

inte mycket för skiftningarna i forskningsfokus eftersom han menar att det base-

ras på vad som för tillfället är politiskt korrekt i samhället och inom historieskriv-

ningen, och det handlar bara om ”hur man ska tycka och tänka om saker och 

ting”.647 Det bevisar enligt Lindqvist bara att det inte finns någon absolut objektiv 

sanning i historien, utan enbart tillfälliga sanningar. Dessa hävdar han förändras 

sisådär var femtonde-tjugonde år: 

Men jag försöker att ställa mig lite vid sidan om de här och 

skratta lite åt dom här sanningsmänniskorna som tror att det 

finns en enda sanning i historien – för det finns det inte.648 

Vid ett annat tillfälle i samma serie, ”Hermans bästa historier”, förtydligar han 

resonemanget med att historia alltid skrivs med vissa intressen och avsikter, och 

att det förflutnas dokument alltid kan tolkas annorlunda, vridas på och ses från 

en annan synpunkt.649 Det är således kombinationen av att historia innebär ett 

privilegium att formulera, selektera och tolka historia, och att den historia som 

sedan presenteras också kan tolkas och förstås olika, som Lindqvist håller emot 

objektiva anspråk på historia. I praktiken, i hans historieskildringar, handlar det 

inte om epistemologiska frågeställningar, utan om att Lindqvist gärna återkom-

mer till äldre referenser som samtida forskare förkastar eller inte intresserar sig 

för. Framför allt historikern Carl Grimberg är, som vi kommer att återkomma till, 

en av Lindqvists främsta auktoriteter i fråga om Sveriges historia. 

 På frågan om fördelarna respektive nackdelarna med den journalistiska bak-

grunden har han svarat följande: 

                                                             
645 Ibid. 
646 Ibid. 
647 ”Hermans bästa historier: Uppkomlingar som grundade dynastier – eller femtielva kungar och 
en blå kavaj”, SVT1, 2002 07 06. 
648 Ibid. 
649 ”Hermans bästa historier: Ovanliga kvinnoöden – eller vem skriver historien?”, SVT1, 2002 07 
20. 
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Fördelarna är solklara. Man är tränad att snabbt gå igenom 

ett material, att sovra, att ta fram de goda poängerna. Alla 

böckerna är inte lika viktiga på varje sida. Det gäller att få 

fram en kärna någonstans, att få fram essensen av det hela. 

Att hålla deadlines, och att servera materialet på ett aptitligt 

sätt […] Mina personliga upplevelser under krig och katastro-

fer har också varit nyttiga. Jag har en teknisk kunskap om hur 

folk reagerar under dramatiska omständigheter. Människans 

grundbehov är i stort sett desamma […] Nackdelarna med att 

vara journalist är att man kan bli för ytlig, det kan gå för fort. 

Man väljer bort för mycket, kanske. Man gör en story av det 

hela, och det är inte meningen. Man ska ta det bästa från jour-

nalistiken och det bästa från den vederhäftiga historiska tex-

ten. Om man sätter ihop de två, så kan resultatet bli väldigt 

bra.650 

Angående historiesynen finns det i hans historieskildringar åtminstone tre tyd-

liga tendenser vad gäller historiens agens: människan, kungahusen, samt den 

manliga dominansen. 

 Beträffande aktör-struktur-frågan, ställer sig Lindqvist kritisk till att det 

skulle vara ”händelserna som på något sätt har sin gång i alla fall, oberoende av 

människorna”.651 Mot sådana mer strukturella förklaringar av historien, där till 

exempel samhälleliga institutioner och invanda tänkesätt har stor betydelse, 

framhåller han en helt och hållet aktörsdriven historia: 

Och där hör jag till dom som säger att: människorna skapar 

historien, utan människor skulle det inte bli någon historia 

alls. Då skulle vi ha geografi eller botanik eller zoologi, men 

med människor så blir det historia. Och det finns massor – 

massor! – med exempel i världshistorien där det är en enda 

människa som säger: så här ska det bli! Hit ska vi gå! Dit ska 

                                                             
650 Zander, Populär Historia, 1998, s. 57. 
651 ”Hermans bästa historier: Ovanliga kvinnoöden – eller vem skriver historien?”, SVT1, 2002 07 
20. 
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vi gå! Eller: vi ska inte gå dit! Och så har de förändrat hela 

världshistorien.652 

I förordet till sin första populärhistoriska bok, Revolution!, har han formulerat 

den här hållningen snarlikt: ”En viss periods historia är, som bekant, summan av 

alla enskilda människoliv under den perioden”.653 

 I fråga om Lindqvists tydliga fäbless för att basera sina historieskildringar på 

kungahusen har han, på tal om vad som är så intressant med dem, hävdat att han 

låter dem dominera sina historieskildringar fram till början av 1800-talet med 

följande motivering: 

Det var han som fattade alla viktiga beslut. Han kunde ju få 

goda råd av någon, men hans nycker påverkade hela befolk-

ningen. Och därför är det viktigt att veta vilka de var, och vad 

de hade för utbildning, vad de tyckte och tänkte, med vem de 

var gifta, hur deras barn blev – för det var viktigt […] Och se-

dan, när de inte hade så stor makt längre, då har jag också i 

mitt skrivande lämnat dem, eller lagt dem på ett annat plan. 

Och sedan är det ju andra makter som styr.654 

Lindqvist betoning av ”han”, alltså kungen, snarare än han och/eller hon, kungen 

och/eller drottningen, leder vidare till den tredje tendensen; att det främst är 

män som ges plats i hans historia. Lindqvist betonar att det inte skulle bli något 

Sverige eller någon historia utan kvinnor och att han i sina ”Hermans historia”-

program gärna skulle ha haft med ”mycket mer kvinnor om dom var lätta att få 

tag i – om det fanns material om dom – men det finns inte”.655 Anledningen till 

att kvinnors förehavanden fram till modern tid dokumenterades i så pass begrän-

sad utsträckning, säger han beror på att kvinnorna nästan inte hade någon makt, 

några rättigheter eller någon officiell funktion. Det anges också vara anledningen 

till ”att det mest är drottningar som syns och prinsessor och enstaka döttrar till 

                                                             
652 Ibid. 
653 Lindqvist, Revolution! Herman Lindqvist berättar om Frankrikes blodiga år, Höganäs: Bra 
Böcker 1989, s. 7. 
654 ”Hermans bästa historier: Uppkomlingar som grundade dynastier – eller femtielva kungar och 
en blå kavaj”, SVT1, 2002 07 06. 
655 ”Hermans bästa historier: Ovanliga kvinnoöden – eller vem skriver historien?”, SVT1, 2002 07 
20. 
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rika adelsmän som har gjort någonting”.656 Han poängterar att kvinnorna alltid 

har funnits där ”men det är väldigt få namn som man kan lyfta fram”, men att det 

från modern tid ”finns hur mycket kvinnor som helst – på alla plan inom veten-

skap, politik, konst och kultur”.657 

 I Lindqvists självbiografi, Mitt i allt, framkommer en intressant aspekt som 

ger en förklaring till hans arbetssätt och många akademikers irritation på hans 

slarv: att han är en spontan och något otålig person framkommer med all tydlig-

het. Redan efter telefonsamtalet från förläggaren på Norstedts, Lars Erik Sund-

berg, om att skriva ett flerbandsverk om Sveriges historia i Grimbergs anda, och 

i det faxade svaret till honom, hade exempelvis Lindqvist börjat att planera för en 

flytt till Paris: 

Han hade tänkt sig att vi på svenskt vis skulle diskutera pro-

jektet fram och tillbaka, lägga upp en plan, finna konsensus, 

diskutera, som man alltid gör i Sverige. Det är och har aldrig 

varit min stil. För mig är beslut och handling ett.658 

Vidare beskriver han hur han ”avskyr att läsa korrektur och allt det praktiska och 

tekniska kring boken”, eftersom han när manuset är inskickat direkt tappar in-

tresset för boken och då mentalt redan är inne i nästa projekt: ”Njutningen är att 

tränga in i det nya projektet. Att läsa alla de nya böckerna, att lära sig något nytt 

är det bästa”.659 Att läsa recensionerna tycker han är en plågsam process: ”Som 

ibland är detsamma som offentligt spö”. Han hävdar att han aldrig har förstått 

varför en författare som blir personligt angripen inte ska få gå i genmäle och åter-

berättar hur han ringde och hotade en historiker anställd på Sveriges Radio med 

att slå honom i huvudet med ett basebollträ. Historikern som inte namnges, men 

är lätt att identifiera som Anders Björnsson, gjorde enligt Lindqvist en osedvan-

ligt nedlåtande recension av hans bok om Columbus som mer handlade om Lin-

dqvist än boken.660 

 Lindqvist hävdar i självbiografin att man som ”icke legitimerad historiker” 

omedelbart drabbas av ”[f]elfinnarklubben”. Dessa ”akademiska viktigpettrar” 

                                                             
656 Ibid. 
657 Ibid. 
658 Lindqvist, Mitt i allt, 2012, s. 365. 
659 Ibid., s. 370. 
660 Anders Björnsson som recenserade boken i fråga i ”Kulturnytt”, P1, 1992 07 07. 
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bestämmer vilken historia som ska och får skrivas och vilken som är den korrekta 

uppfattningen av en historisk händelse.661 Vad han kallar för ”[h]istorikernas ra-

seri” mot honom, och främst Historien om Sverige-volymerna, förklarar han med 

att hans dels inte är yrkeshistoriker, vilket han som sagt mycket väl kan sägas 

vara om än inte en akademisk sådan, utan en synnerligen produktiv och själv-

ständig kåsör i Paris, dels med den konformistiska och politiskt korrekta kultur 

som han menar råder på landets historiska institutioner: ”Allt som sticker upp 

och sticker ut putsas bort av de rabiata motorsågsdocenterna”.662 

I det bråk som uppstod var det ingen som lyssnade på vad jag 

själv ville ha sagt. Att jag aldrig någonsin gjort anspråk på att 

vara historiker. Jag kommer inte med nya forskningar eller 

nya tolkningar. Min ambition är och kommer alltid att vara 

att få berätta den svenska historien för alla dem som aldrig 

fick den i skolan och för dem som glömt alltihopa. Jag vill visa 

att vår historia är intressant, spännande, rolig och gripande. 

Att just jag kanske har goda möjligheter att berätta historien 

beror på att jag upplevt så mycket. Jag har känt dödsskräcken 

många gånger då kulorna och granatprojektilerna viner. Jag 

har sett svält, död och massflykt. Jag har sett avrättningar och 

varit med om svårt bombardemang. Jag vet hur det känns, 

låter och luktar då det är krig. Då kanske min historieberät-

telse kommer närmare verkligheten än om den är skriven av 

någon som suttit hela sitt liv och vänt på dammiga blad i ett 

arkiv i Lund.663 

I hans tidigare nämnda medverkan i ”Gäst hos Hagge” i TV2 1989, för Lindqvist 

ett liknande resonemang på tal om sin skildring av franska revolutionen i Revo-

lution!; han framhåller sina erfarenheter som krigsreporter och drar en direkt 

analogi mellan samtidens krig och konflikter och våldsamheterna i Frankrike i 

slutet av 1700-talet. På frågan om varför han intresserar sig för händelserna för 

två sekel sedan svarar han: 

                                                             
661 Lindqvist, Mitt i allt, 2012, s. 374. 
662 Ibid., s. 373. 
663 Ibid., s. 373–374. 



 

167 
 

Därför att det händer idag! Jag tror att anledningen till att jag 

blev så intresserad var det att jag har ju varit med om mer än 

tjugo krig själv och sett avrättningar och eländes elände. Och 

jag har alltid varit intresserad av franska revolutionen – eller 

av historien – och när jag började läsa om pöbeln i Paris som 

gjorde si och så, så kände jag igen det från Phnom Penh och 

alla möjliga ställen. Och plötsligt så tyckte jag att jag förstod 

alla de här människorna på ett annat sätt än någon som sitter 

på något arkiv i Lund och dammar.664 

Aversionen mot akademiker är som sagt ett återkommande ämne i självbiografin. 

I kontrast till ”personangreppen” från historiker i medierna framhåller Lindqvist 

där alla som tackade honom för hans böcker: ”lärare, bibliotekarier, folk anställda 

på museerna och hela den stora läsande allmänheten”.665 Dessa sägs ofta ha upp-

repat hur han väckt historieintresset i landet, vilket han hävdar ska ha visat ”sig i 

att antalet studenter som ville läsa historia på universiteten ökade markant”.666 

 På frågan om Lindqvist tänkt tanken att han som berättare kan spela en roll i 

historien, i ”Hermans bästa historia”, är han lite mer modest: 

Jag hade en farfar som hette Herman Lindqvist, han var ord-

förande i LO i tjugo år och talman i riksdagen och socialmi-

nister, han spelade en viss roll en gång i tiden, men det gör 

inte jag – annat än att jag fick fart på historieintresset under 

en viss period under slutet av 1900-talet och början av 2000 

– den lilla nischen finns jag nog säkert med i.667 

Den nämnda nischen är en viktig del av ämnet för föreliggande undersökning. 

 I förordet till sin första populärhistoriska bok, Revolution! (1989), framhåller 

Lindqvist att det inte är något vetenskapligt arbete och att han inte är någon 

historiker, utan att det bara är ”ett anspråkslöst försök att berätta direkt för 

                                                             
664 ”Gäst hos Hagge”, TV2, 1989 04 07. 
665 Lindqvist, Mitt i allt, 2012, s. 375. 
666 Ibid., s. 376. 
667 ”Hermans bästa historier: Dramatik som blivit legender – eller så berättar man en historia”, SVT1, 
2002 07 13. 
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svenska människor min, ibland mycket personliga, version av vad som hände un-

der dessa tio år”.668 Att den personliga hållningen, den subjektiva ingången, till 

ämnet består i det svenska perspektivet med de direkt och indirekt inblandade 

svenskarna förtydligas. Lindqvist grepp om den franska revolutionen tvåhundra 

år efteråt består således i att han är en svensk författare, som skriver om de in-

blandade svenskarna, för en svensk publik, på svenska. 

 På samma sätt som i Revolution! reserverar Lindqvist sig i förordet till Histo-

rien om Spanien och poängterar att det är hans egen version av landet historia 

berättad för svenska läsare med hänsyn till det som kan tänkas intressera dem: 

Detta är Historien om Spanien, så som jag uppfattat den. Det 

är inte den slutgiltiga, kompletta Spaniens Historia, utan mitt 

personliga försök att berätta historien med ambitionen att ta 

fram alla färgstarka och för oss svenskar särskilt intressanta 

bitar i detta splittrade lands mycket mångdimensionella 

historia. Kort sagt, jag har velat förklara varför skillnaden har 

blivit så rasande stor mellan en äkta och en falsk spanjor.669 

Att skriva ”Historien” med ett versalt ”H” kan visserligen annars tolkas som mot-

satsen: att det är den stora boken om Spaniens historia. Det kan också vara in-

tressant att notera att det i boken aldrig kommer någon explicit förklaring av den 

antydda uppdelningen mellan en äkta och en falsk spanjor från visan ...670 Men i 

självbiografin förklarar han att formuleringen syftar på myten om den glada, liv-

liga och eldiga spanjoren, som alltså står i kontrast till hur spanjorer faktiskt är.671 

 I fråga om Lindqvists anspråk och förhållningssätt till svensk historia speci-

fikt, var han påtagligt frispråkig i krönikan ”Att utplåna sin egen historia” i det 

första numret av tidskriften Populär Historia, sommaren 1991.672 Han hävdar att 

det i Sverige finns ett öppet förnekande av sitt förflutna och att det även bland 

högutbildade finns en okunskap som är total, katastrofal och chockerande. Den 

svenska historielösheten menar han är ”resultatet av decenniers systematiska an-

strängningar att få svenska folket att glömma och förtränga sitt eget arv, denna 

                                                             
668 Lindqvist, Revolution!, 1989, s. 7. 
669 Lindqvist, Historien om Spanien, bildredaktör: Gil Dahlström, Stockholm: Norstedts 1991, s. 7. 
670 Ibid., formuleringen återkommer på s. 13. 
671 Lindqvist, Mitt i allt, 2012, s. 340–343. 
672 Lindqvist, ”Att utplåna sin egen historia”, Populär Historia nr 1, 1991, s. 3. 
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statligt styrda hjärntvätt som snabbt förpassat svensk ungdom i en kompakt kul-

turskymning”.673 Lindqvist anser att det är ett unikt svenskt förhållande utan 

motsvarighet i resten av Europa: ”Sverige är troligtvis det enda landet i världen 

som håller på att utplåna sig själv ur minnet”.674 Det som håller på att utplånas 

antyder han är det ”svenska folkets underbara öden och äventyr”, med en anspel-

ning på Grimbergs flerbandsverk.675 Lindqvist nämner också ”hjältar” som Axel 

von Fersen, som förtigs i såväl Bonniers världshistoria, Bra Böckers världshisto-

ria, som i den svenska skolan: ”Svenska barn behöver inga hjältar, i varje fall inga 

grevliga sådana”.676 

 Lindqvist har ett år senare, 1992, en snarlik argumentation som gästtyckare i 

Barn & Kultur. Tidskrift för barn- och skolbibliotek.677 Han skriver om den kom-

mande utställningen ”Den Svenska Historien”. När utställningen öppnas den 21 

mars 1993 ”kommer Sveriges barn och ungdom att få sin historia åter, den som 

totalt förstörts av några årtionden av katastrofala experiment i skolorna”.678 Tan-

ken var nämligen att skolbarn från hela landet skulle få rabatt på SJ för att kunna 

åka till Stockholm och ”göra denna vandring där de genom modern museikonsts 

alla scenografiska och andra finesser ska se, uppleva och känna historien”.679 Det 

handlar alltså inte om att servera svar, utan om att barn ska få uppleva ”[h]ela 

detta väldiga skådespel som varit Sveriges historia” och få dem att tänka på alter-

nativa utvecklingsscenarier.680 Utställningen ska ”få igång samtal, diskussioner 

och tända intresse för vidareläsning” för alla dem ”som aldrig fick chansen att 

uppleva historien som ett spännande och fascinerande ämne och som därför ald-

rig lärde sig något i skolan”.681 I inläggets avslutning summerar han flera av sina 

huvudpunkter gällande den svenska historien: 

Den som gått igenom utställningen kommer kanske inte ha 

svar på alla frågor, men den kommer i alla fall att känna sig 

glad och upplyst. Den har sett att vi bor i ett land med en lång, 

                                                             
673 Ibid. 
674 Ibid. 
675 Ibid. 
676 Ibid. 
677 Lindqvist, ”Sverige barn måste få sin historia åter”, Barn & Kultur. Tidskrift för barn- och skol-
bibliotek nr 6, 1992. 
678 Ibid., s. 107. 
679 Ibid. 
680 Ibid. 
681 Ibid., s. 108. 
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fin och spännande historia och att vi har mycket att vara 

stolta över. 

    För mig som bott utomlands i många år har det blivit allt-

mer skrämmande att se hur historieokunniga så många 

svenskar är. Om vi ska ha någon chans att hävda oss i en ka-

otisk och osäker värld, måste vi ha ett starkt självförtroende. 

Vi måste veta varifrån vi kommer, för att förstå vart vi ska gå. 

Med andra ord, vi måste kunna vår historia.682 

I linje med denna argumentation, för att historia ska vara någonting positivt och 

konstruktivt, lyfter han också fram den inkluderande nationalismen: ”Få BSS-

anhängare känner till att Sverige i alla tider varit ett invandrarland som i flera 

hundra år haft dominerande utländska minoriteter”.683 Han betonar tydligt hur 

den svenska historien är sammanbunden med Europas historia. 

 I projektledaren Sten Hertzogs förord till utställningskatalogen En vandring 

genom Den svenska historien (1993) sammanfattas mycket av det som också är 

Lindqvists förhållningssätt till och anspråk vad gäller svensk historia.684 Det 

handlar om framhävandet av en konsensuspräglad nationell enhet över tid och 

rum vars förflutna nu, med en enkel stil som alla kan förstå, fördomsfritt ska för-

medlas till samtidens svenskar så att de får sig till dels basala kunskaper om för-

fädernas förehavanden. Där återfinns också betoningen på historia som upple-

velse, upptäckt och som något emotionellt. Historia ska i första hand kännas och 

först i andra hand ska historia tänkas, tolkas och förstås. Under utställningsåret 

är Lindqvist portalfiguren som ska hjälpa svenskarna att återge dem den histo-

riskt förankrade identitet som de antyds ha förlorat under 1900-talet. 

 Det är resonemang som överensstämmer väl med den konfliktfria nationella 

upplevelsehistoria som Edquist hävdar har växt fram sedan 1980-talet. Angående 

det nationella ger Lindqvist i katalogen tydligt uttryck för vad Edquist, med bland 

annat utställningen som exempel, kallade den ”goda nationalismen” som spirade 

på 1990-talet. Till exempel understryker Lindqvist att Engelbrektupprorets 

                                                             
682 Ibid. 
683 Ibid., s. 107. BSS, Bevara Sverige Svenskt, var en rasistisk kampanjorganisation. 
684 Sten Hertzog, ”Förord”, En vandring genom Den svenska historien, Lindqvist, foto: Sören Hall-
gren och Peter Segermark, Stockholm: Nordiska museet och Statens historiska museum i samarbete 
med länsmuseerna, Wiken och Tipstjänst, 1993, s. 3–4. 
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bergsmän och bönder inte var nationalister ”för Sverige var ännu inte en nation-

alstat”.685 Han påpekar att det var ”utländska kapitalister och experter som drog 

igång storproduktionen av koppar och järn i Falun och på andra ställen med ny 

teknik och nya idéer” under 1600-talet.686 Vidare poängterar han i samband med 

stormaktstiden att Sverige var ”en mångkulturell, flerspråkig nation”.687 I kata-

logens avslutning skriver han som följer: 

Sverige har aldrig levt isolerat, vi har sedan forntiden utveck-

lats i kontakt med omvärlden. 

    Vi har under hela historiens gång fått impulser till alla stora 

förändringar utifrån. Vi har tagit det till oss och gjort något 

eget unikt svenskt av det. Därför kan man säga att världen 

finns hos oss och vi finns i världen genom våra produkter, 

men också genom det arbete och de idéer och impulser som 

våra filmer, artister, idrottsmän, utlandsarbetare och soldater 

för freden sprider utanför våra gränser.688 

Notera framhävandet av ett transhistoriskt, men identitetsskapande svenskt ”vi”. 

I linje med det hävdar Lindqvist, på tal om Folkungaättens styre under 1200- och 

1300-talet, att ”under den tiden upplever svenska folket några av de mest lysande 

och samtidigt mest sorgliga perioderna i sin historia”.689 Användandet av denna 

svenska identitet som det sammanhållande perspektivet i historien möttes inte 

väl av akademiska historiker. Till exempel kommenterade Sven-Eric Liedman 

Lindqvists historiesyn sarkastiskt med: ”God dag på oss alla, Sverige och svens-

kar!”.690 

 När Lindqvist och den akademiske historikern Thorsten Nybom i samhälls-

programmet ”Magasinet” i TV2 diskuterade bruk av historia, i samband med att 

det första bandet i flerbandsverket kom hösten 1992, framkom både Lindqvists 

                                                             
685 Ibid., s. 24. 
686 Ibid., s. 44. 
687 Ibid., s. 48. 
688 Ibid., s. 87. 
689 Ibid., s. 12. 
690 Sven-Eric Liedman, ”Lindqvists lättflytande men smaklösa historievälling väcker eftertanke”, GT 
Kvällsposten iDAG, 1993 05 29. 
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anspråk vad gäller i historia i stort och den sistnämnda omständigheten.691 Lin-

dqvist betonar att han inte vill revidera, utan förmedla lusten för historia för att 

på så sätt bjuda in människor som normalt inte läser historia till ämnet. Som po-

sitivt exempel i den tradition han ser sig själv som en del av lyfter han fram den 

populärhistoriskt arbetande författaren Alf Henriksson, som i likhet med Lin-

dqvist också anklagades för ytlighet. Angående den påstådda okunnigheten om 

historia bland svenskarna sade Lindqvist följande: 

Att folk inte kan sin historia är inte historikernas fel, utan det 

är läroplanernas och skolornas fel. Alla barn sedan slutet av 

60-talet fram till nu i svenska skolan har inte fått lära sig sin 

historia som man gör i andra länder. Allt som hände före 

skotten i Ådalen anses i stor utsträckning vara pinsamt, man 

tycker att det är genant. Och det enda viktiga är socialismens 

genombrott och folkhemmets upprättelse [...] Och sedan har 

vi en historia att vara stolt över – stormaktstiden till exempel 

är inte alls någonting som vi ska skämmas över.692 

Ett replikskifte med Nybom uppstod där han vände sig mot Lindqvists argumen-

terande för att historia skulle vara identitetsskapande: 

Huruvida historien är någonting att vara stolt över är full-

ständigt likgiltigt, åtminstone för mig som professionell 

historiker så är det inte nödvändigtvis som jag ska producera 

texter som gör svensken stolt över sin historia, utan att han 

kritiskt övertar och bearbetar sin historia så man inte hamnar 

i situationer, som du antydde att de hade hamnat i, i Jugosla-

vien.693 

Nybom förkastade alltså historia som positivt identitetsskapande exempel, men 

framhöll historiens negativa funktion som varnande exempel. Programledaren 

Eva Hamilton flikade in att vad hon ”inte begriper är varför historikerna själva 
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inte förmår att skriva den här historieboken så att vanligt folk förstår?”.694 Ny-

bom menade att det inte var han som skulle skriva Lindqvists bok, med vilket han 

verkar avse populariseringar av historievetenskapen. Lindqvist replikerade: ”Nä, 

men du kan skriva historia för folket!”, varpå Nybom svarade: ”Jag kan skriva 

historia och bör skriva historia, men om sedan folket läser min historia det rår 

jag icke över! Eftersom skattebetalarna utbildar mig som historiker så har jag 

kravet på mig att producera ny kunskap”.695 Nybom intog såtillvida en strikt ve-

tenskaplig hållning i den publika och förmedlande frågan. 

 Efter den akademiska kritiken mot Från islossning till kungarike återkom 

Lindqvist till sin argumentation att han inte hade den akademiske historikerns 

forskande ambitioner, utan mer såg sig som en populärhistorisk guide som ville 

visa publiken historiens underbara värld: ”Jag gör inga som helst anspråk på att 

komma med historiska nyheter eller nya tolkningar. Jag är en berättare”.696 Han 

förtydligade också sin syn på svenskheten och att historia självklart ska få vara 

nationellt fostrande: 

Vad jag vill med mina historiska böcker är att ge människor 

anledning att känna stolthet över sin historia, känna sig 

själva. Det är då man känner sig själv som man kan möta 

andra och vara tolerant. Då kan man känna samhörighet och 

respekt inför exempelvis våra moderna tiders invandrare. Var 

finns svenskheten? Finns det egentligen klara och tydliga nat-

ionaldrag i Sverige? Det som är Sverige är en ständigt på-

gående blandning.697 

Nationalism är för Lindqvist, som han också framhåller vid ett senare tillfälle, 

inte nödvändigtvis någonting negativt, utan det kan vara ”ett medvetande om 

vem man är och varifrån man kommer och vad Sverige är och Sveriges plats på 

världskartan”.698 

 Avslutningsvis om Lindqvists anspråk kan han sägas vara tydlig med att hans 

förhållningssätt är utpräglat populärhistoriskt; han vill i sitt berättande försöka 

                                                             
694 Ibid. 
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696 Sundelin, Månadsjournalen, 1993, s. 61–62. 
697 Blom, Tidningen Boken, 1995, s. 22. 
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förmedla sin personliga entusiasm inför historien för en bred och folklig publik, 

i varierande ålder, med begränsade eller obefintliga historiska kunskaper. Sam-

tidigt gör hans formuleringar av sina, akademiskt sett, visserligen modesta am-

bitioner, det tydligt att det ändå finns en uppenbar konfliktlinje gentemot ett aka-

demiskt förhållningssätt: dels därför att han har ett tydligt politiskt och pedago-

giskt identitetsskapande syfte i att ge svenskarna en historiskt förankrad identitet 

som går på tvärs med historievetenskapen; dels därför att han går i polemik mot 

vad han menar är ett tråkigt och grälsjukt akademiskt etablissemang, dels därför 

att han ger uttryck för att det i praktiken är berättandet som intresserar honom, 

medan källkritiken, korrekturläsningen och arbetet med det som brukar inklud-

eras i begreppet akribi, helst överlåts åt förlaget. Lindqvists populärhistoria och 

han som populärhistoriker kan följaktligen sägas överensstämma med de Groots 

karaktärisering av en ny typ av kända mediala historiker som har etablerat sig 

sedan 1990-talet: de har ofta journalistisk bakgrund, de polemiserar gärna mot 

en akademisk och kulturell ”elit” och de gör en populärhistoria som tenderar att 

ha ett tilltal som är betydligt mer folkligt än vad historieskildringarna är veder-

häftiga.699 

 

En samtidskänslig historia 

Herman Lindqvists ämnesval för sina första populärhistoriska verk har det ge-

mensamt att de alla på varierande sätt berör samtida aktuella företeelser. Från 

den franska revolutionens 200-års jubileum 1989, till ett allmänt intresse för 

svensk historia vid 1990-talets början. Därmed hade de också en potentiell kom-

mersiell gångbarhet. Det första exemplet bejakade Lindqvist med Revolution! 

Herman Lindqvist berättar om Frankrikes blodiga år (1989) och Om sakernas 

tillstånd i Paris 200 år efteråt (1989). Det andra exemplet och fenomenet, vilket 

han själv också samtidigt var medskapare till, besvarade han med såväl fler-

bandsverket Historien om Sverige (1992–2002), den historiska tv-dokumentär-

serien ”Hermans historia” (1991–2002), samt utställningskatalogen En vandring 

genom Den svenska historien (1993). 

 Det är inte bara ämnena i hans populärhistoria som låg i tiden. Även hans 

berättargrepp bejakar den samtida kopplingen med hjälp av samtidsanalogier. 

En analogi är en retorisk liknelse eller överensstämmelse mellan två fenomen där 

jämförelseledet ofta utgörs av något av orden ”som” eller ”liksom”. Analogin av-

ser att skapa identifikation och förklara det förflutna med igenkännbara motiv 
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hämtade från publikens vardag. Det är ett berättargrepp som framhåller likheter 

på bekostnad av skillnader.700 Lindqvists samtidsanalogier har tre uttryck; kåse-

rande, kritiska eller konstaterande. Ett kåseri är en lätt och roande skildring. Det 

kritiska avser en klanderfylld framställning. Konstaterandet är, i motsats till de 

två föregående, ett mer neutralt fastställande. Den kåserande, kritiska och kon-

staterande samtidsanalogin är en central berättarteknik i Lindqvists histori-

eskildringar. Den är genomgående såväl i böcker, artiklar, tv-program som radi-

oprogram. I den förenas också två, var för sig frekvent använda, stilmedel: kåse-

randet och analogin. 

 En tredje faktor som bidrar till att skapa en samtida aktualitet i Lindqvists 

historieskildringar är det konsekventa användandet av historiskt presens. Det in-

nebär att nutidstempuset presens används för att beskriva förflutna skeenden 

såsom nutida händelser. Poängen med historiskt presens är att levandegöra en 

beskrivning genom att realtidsgreppet ger det en intensiv och dramatisk effekt då 

läsaren, lyssnaren eller tittaren kan få känslan av att befinna sig mitt i det aktuella 

skeendet. 

 Valet av ämne är ytterst kopplat till den normativa dimensionen med ideolo-

giska och kommersiella överväganden inom historiekulturen. Samtidsanalogi-

erna berör främst frågor om förklaring och stil rörande lärande och estetik. Det 

grammatiska begreppet, historiskt presens, är vidare direkt relaterat till den este-

tiska dimensionens fråga om stilmedel. 

 

Ämnesvalens aktualitet 

Inför 200-årsjubiléet av den franska revolutionen 1989 utkom flera böcker i Sve-

rige som uppmärksammade händelserna.701 Lindqvist var författare till två av 

dem, Revolution! och Om sakernas tillstånd i Paris 200 år efteråt, tillsammans 

med fotografen Lars Tunbjörk.702 

 Det som främst skiljer Revolution! från de andra böckerna är dess stora ”cof-

fetableformat” och dess rika bildmaterial med mängder av samtida konst, teck-

ningar, propaganda och även faksimil av originaldokument. Lindqvist tar sig an 

                                                             
700 Sett som historiebruk är det således ett slags politiskt-pedagogiskt historiebruk. 
701 Se t ex: Ronny Ambjörnsson och Sverker R Ek (red.), Franska revolutionen. Bilder och myter 
(1989); Geoffrey Best (red.), The Permanent Revolution. The French Revolution and its Legacy 1789–
1989 (1988); Carl Göran Ekerwald, Frihet, jämlikhet, broderskap. Ett försök att förstå franska revo-
lutionen (1988); Michel Vovelle, Revolutionens mentalitet. Samhälle och tänkande under franska 
revolutionen (1988). 
702 Recensenten Maria Elisson poängterade att Lindqvist hade en ”professionell känsla för vad som 
ligger i tiden”, ”Franska revolutionen och svenskarnas roll”, Nerikes Allehanda, 1989 07 14. 
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ämnet som den journalist och utrikeskorrespondent han är; upplägget är repor-

tagets med en rak kronologi och fokus på de yttre händelserna och personer med 

olika bakgrund. Ett annat klassiskt journalistiskt grepp är svenskkopplingens 

identitetsskapande effekt som gör att svenskar i Paris, för fokus är nästan uteslu-

tande på huvudstaden, får mycket utrymme.703 Underrubriken som med sin be-

toning av blod antyder våldsamheter har närmast löpsedelskaraktär. Sammanta-

get gör utformningen som ett historiskt reportage, avsaknaden av analytisk an-

sats och den ytterst begränsade historievetenskapliga diskussionen, att boken 

jämfört med de andra som kom ut samtidigt i samma ämne, var populärhistorisk 

snarare än populärvetenskaplig.704 De övriga verken är antingen vetenskapliga 

eller har en betydligt mer akademisk prägel. 

 Den följande boken Om sakernas tillstånd i Paris 200 år efteråt, i vilken den 

samtida staden jämförs med den revolutionära, kommer att tas upp senare varför 

den för tillfället lämnas därhän. I januari 1989 sändes i P1 följetången ”Franska 

revolutionen” i fem delar, på femton minuter vardera, där Lindqvist med ett upp-

lägg taget från den då ännu inte utkomna Revolution! berättar om händel-

serna.705 Det går alltså redan här, i början av hans karriär som populärhistoriker, 

att se hur han ofta återanvänder samma narrativ i olika medier och genrer. 

 I förordet till Revolution! tydliggör författaren också att det inte är ett veten-

skapligt verk och att han inte är historiker. Boken uppges vara hans anspråkslösa 

försök att för en svensk publik berätta sin personliga version av vad som hände 

under revolutionens tio år från 1789 till 1799. Lindqvist betonar sitt brinnande 

intresse för revolutionens historia och frånvaron i den föreliggande litteraturen 

av författare som har skrivit om svenskarna som var med i Paris.706 

 Efter revolutionsboken och Parisboken följde Historien om Spanien. Titeln, 

med historien i singularis, antyder i kombination med att boken omfattar 302 

sidor och har ett huvudsakligen kronologiskt upplägg från arkeologisk tid till 1975 

då general Francisco Franco dog, att det handlar om ett översiktligt populärhi-

storiskt verk. Lindqvist reserverar sig emellertid, som tidigare har nämnts, redan 

                                                             
703 Förfarandet att återkommande framhålla svenskars förehavanden och hur den parallella utveckl-
ingen i Sverige såg ut nyttjades, förutom i Revolution!, även i Axel von Fersen, Christofer Columbus 
och Historien om Spanien, alltså de populärhistoriska böcker som helt eller delvis handlar om andra 
länders historia. 
704 Recensenten Jan Söderqvist framhöll också att den var; ”lite mer populärt hållen” än de andra 
böckerna och vidare; ”Det är inte vetenskap det här men det bygger på det mesta och det bästa och 
det allra senaste inom historieforskningen”, ”Kulturnytt”, P1, 1989 05 12. 
705 ”Franska revolutionen”, P1, 1989 01 09, 1989 01 10, 1989 01 11, 1989 01 12, 1989 01 13. 
706 Lindqvist, Revolution!, 1989, s. 7. Han påpekade även sitt stora intresse för historia och för 
Frankrike och dess historia som sommarpratare året innan i ”Sommar”, P3, 1988 07 31. 



 

177 
 

i förordet mot alltför objektiva anspråk. Han skriver visserligen historia med ver-

saler men han framhåller att det är hans personliga version skriven med hänsyn 

till en svensk publik och dess tänkta intresse. Han vill ge historisk bakgrund till 

det spanska samhället, till Spanien, dit enligt uppgift ”nära tio procent av Sveriges 

befolkning” varje år åker till för charterturism.707 Förordet är undertecknat i 

”Madrid 1991” där Lindqvist arbetade som krönikör åt Riksradion. I en intervju 

angav han att han som utrikeskorrespondent alltid använder den första tiden i ett 

nytt land till att lära sig dess historia eftersom ”[n]är man blir utrikeskorrespon-

dent inser man att nuet har sina rötter i det förflutna”.708 Vidare menar han att 

det inte går att fungera i yrket utan kunskaper om landets historia.709 Historia 

görs synonymt med förklaring av det rådande. Historien om Spanien kan därför 

delvis förstås som resultatet av Lindqvist läsefrukter under sin tid i landet. På det 

sättet utnyttjade han bakgrundsläsning till det journalistiska arbetet i det popu-

lärhistoriska. Återigen ett exempel på det effektiva utnyttjandet av läsandet och 

skrivandet för olika sammanhang. 

 Året efter att boken utkom, 1992, var ett spanskt jubileumsår då det var 500 

år sedan Christofer Columbus seglade över Atlanten till den amerikanska konti-

nenten. Spanien var dessutom värd för världsutställningen i Sevilla, olympiaden 

var i Barcelona och Madrid var, i EG: s regim, Europas kulturella huvudstad.710 

Lindqvist utkom 1992 därtill med en biografi om Columbus, Christofer Colum-

bus. Var han riktigt klok?711 Lindqvist var varken ensam eller först med en bok 

på den svenska bokmarknaden om Christofer Columbus på jubileumsåret, men 

hans bok var den enda i fackgenren skriven på svenska.712 I en intervju sa Lind-

qvist att han blev intresserad av Columbus när han arbetade med Historien om 

Spanien: ”Dels var jag intresserad av det rent historiska, dels själva resan, eller 

resorna, som ju var fantastiska äventyr i sig”.713 Lindqvists narrativ om Columbus 

                                                             
707 Ibid. Se även samma påstående i Thomas Gustafssons intervju publicerad i två tidningar; ”Nu 
skriver han om svenska folkets historia”, Nya Wermlands-Tidningen, 1991 01 08, samt ”Det ska vara 
roligt att läsa vår historia”, Hallandsposten, 1991 05 04. 
708 Gustaf von Platen, ”Kokar ihop väsentligheter om våra kungar”, Svenska Dagbladet, 1992 01 19. 
709 ”Sverigeredaktionen”, P1, 1992 09 11. 
710 Se t ex Lindqvist, ”Spaniens sista chans”, Månadsjournalen nr 1, 1992, s. 40–48. 
711 Lindqvist, Christofer Columbus. Var han riktigt klok?, Stockholm: T. Fischer & Co, 1992. 
712 Se t ex: Edward Burman, Världen före Columbus 1100–1492 (1991); Lorenzo Camusso, Christofer 
Columbus (1992); John Stewart Collis, Christofer Columbus. Amiral över världshavet (1992); John 
Dyson, m fl., Columbus. För rikedom och ära (1991); Michel Lequenne, Christofer Columbus. Upp-
täckaren och äventyraren (1992). 
713 Björn Tennholt, ”Columbus, var han riktigt klok?”, Barometern, 1992 07 10. 
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är för övrigt ett bra exempel på hur han återanvänder delar av sina historieskild-

ringar i olika medier. De avslutande styckena i boken är till exempel nästan iden-

tiska med motsvarande stycken i artiklarna ”Columbus – själv fattade han ingen-

ting” i Röster i Radio-TV och ”Christofer Columbus. Den galne upptäckaren” i 

Månadsjournalen.714 

 Arbetet med den franska revolutionen och uppgifter om Axel von Fersen gav 

mersmak för hösten 1991 kom biografin Axel von Fersen. Kvinnotjusare och her-

reman.715 Lindqvist säger att han blev fascinerad av ”den historiska skuggfiguren” 

men att det inte fanns möjlighet att få med allt i Revolution!. I viss mån gjorde 

von Fersens inblandning i samtidens europeiska och amerikanska storpolitiska 

händelser hans levnadshistoria intressant nog för en egen bok.716 Källorna till bi-

ografin är översättningen och redigeringen av hans dagböcker, Axel von Fersens 

dagbok, utgivna i fyra band på Bonniers förlag under historikern Alma Söder-

hjelms försorg mellan 1925 och 1936. Ämnet hade flera potentiellt lukrativa för-

delar; von Fersens namn var välkänt, men huvudsakligen för omständigheten att 

han möjligen kan ha varit drottning Marie-Antoinettes älskare som arrangerade 

kungafamiljens flyktförsök från husarresten i Tuilerierna, Paris. Även hans död, 

då han mördades av en folkmassa i Stockholm 1810, är omskriven. Att han därför 

visserligen var känd till namnet medan hans liv i stort var relativt okänt, gjorde 

honom väl lämpad att biograferas. Namnet gick att sälja samtidigt som det fanns 

mycket kvar att berätta.717 

 Sveriges eventuella medlemskap i EG var en allt mer aktuell fråga vid 1990-

talets början. Von Fersen var, som högadlig diplomat på kontinenten, ett särdeles 

tacksamt exempel på en svensk europé – eller kanske snarare en europeisk 

svensk.718 Den här synpunkten är trots det ingenting som framhålls på omslags-

bladet. Den proklamerar i versaler med löpsedelsmanér vad Lindqvist i stället har 

tagit fasta på i von Fersens liv: ”HISTORIEN OM AXEL VON FERSEN D Y HAR 

ALLT: KRIG, ROMANTIK, SPÄNNING, KÄRLEK, HAT OCH OND BRÅD DÖD”. 

 Att historia var publikt och kommersiellt gångbart blev allt tydligare under 

1990-talets början. Det första numret av tidskriften Populär Historia kom i juni 

                                                             
714 Lindqvist, ”Columbus – själv fattade han ingenting”, Röster i Radio-TV nr 11, 1992, s. 74; 
”Christofer Columbus. Den galne upptäckaren”, Månadsjournalen nr 4, 1992, s. 53. 
715 Lindqvist, Axel von Fersen. Kvinnotjusare och herreman, Stockholm: T. Fischer & Co, 1991. 
716 Gustafsson, Nya Wermlands-Tidningen, 1991 01 08; Hallandsposten, 1991 05 04. 
717 Något som historikern Lars-Arne Norborg också konstaterade i sin recension, ”Besatt av roko-
kon”, Sydsvenska Dagbladet, 1991 12 19. 
718 Den här aspekten påpekades av Michael Economou, ”Den svenske europén”, Helsingborgs Dag-
blad, 1991 12 22. 
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1991. Ett halvår senare, i december samma år, berättar en av de entusiastiska re-

daktörerna för tidskriften, arkeologen Sven Rosborn, i ett radioinslag att tidskrif-

ten redan har överträffat redaktörernas förhoppningar. Det fjärde numret skulle 

tryckas i sju, åttatusen exemplar ”och det visar ju på att det är ett väldigt stort 

intresse för historia här i landet”.719 Vidare beskrivs historieintresset som ”latent 

hos gemene man”. Det rör sig i första hand om vuxna läsare, men han hoppas 

även att ungdomar ska läsa tidskriften. Rosborn vill gärna att läsarna ska få upp-

levelser som får dem att haja till och tänka ”Aha!” och ”Oj!”.720 Det är en effekto-

rienterad inriktning mot överraskningar som även producenten Peter Lundvall 

och de övriga skaparna av ”Hermans historia” verkade dela. Lindqvist skrev vis-

serligen manus till serien men en historisk dokumentär för tv är alltid resultatet 

av ett kollektivt lagarbete, av en arbetsgrupp.721 

 Redan titeln ”Hermans historia” markerar att det är Lindqvists historia tit-

tarna får berättad för sig. I det finns också en betoning av att det är en i allra 

högsta grad samtida historia, då det är Lindqvist som antyds ha avgjort vad som 

är relevant och vad som inte är det. Lindqvist står också bokstavligt i centrum för 

programmets bildmaterial där han står och går omkring på det aktuella historiska 

platserna och berättar.722 Huvudtiteln på flerbandsverket, Historien om Sverige, 

har med frånvaron av författaren och historien i singular däremot ett anspråk på 

en mer objektiv och opersonlig historia. Redaktören Lars-Erik Sundberg på 

Norstedts, som kom på idén att låta Lindqvist skriva verket, poängterar i en radi-

ointervju emellertid dess subjektiva karaktär.723 Ordet ”om” i titeln hävdar han 

anger att det för det första inte är ett vetenskapligt verk, och att det för det andra 

är ett ”populärt, entusiastiskt, återberättande på Hermans eget sätt om den 

svenska historien”.724 

                                                             
719 Sven Rosborn intervjuas i ”Sverigeredaktionen”, P1, 1991 12 11. 
720 För en mer omfattande redogörelse för Populär historias utveckling se Sjöland, 2011, s. 43–53. 
721 Något som också poängteras av David Ludvigsson, 2003, s. 149; densamme, ”Känslofyllda tv-
historier – Marianne Söderbergs Din släktsaga”, Historiens vägar. Gestaltning, historia och kultur-
arv. Rapport från ISKAs konferens i Söråkers Folkets hus 9 och 10 februari 2005, Härnösand: ISKA, 
Ramprogrammet för industrisamhällets kulturarv 2005, s. 106; de Groot, 2009, s. 153. 
722 Jämför med de Groots diskussion om och karaktäriseringen av de historiska dokumentärer som 
Simon Schama och David Starkey har varit programledare för, 2009, s. 154–160. 
723 Uppgiften att Lars-Erik Sundberg formulerade idén om Historien om Sverige är hämtad från 
Norstedts hemsida: http://www.norstedts.se/pa-gang/nyheter/2011/Lars-Erik-Sundberg-har-gatt-
bort/ (2012 02 25). 
724 Lars-Erik Sundberg intervjuad av Karsten Thurfjell i ”Kulturnytt”, P1, 1992 11 18. 

http://www.norstedts.se/pa-gang/nyheter/2011/Lars-Erik-Sundberg-har-gatt-bort/
http://www.norstedts.se/pa-gang/nyheter/2011/Lars-Erik-Sundberg-har-gatt-bort/
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 Konceptet med att det är just Lindqvists rafflande berättelser om främst indi-

vider ur aristokratin och adeln är också något som poängteras i TV2: s presenta-

törs introduktion av det allra första avsnittet av ”Hermans historia” om Gustav 

Vasa: 

Sveriges historia är dess konungars – ja så hette det förr men 

det är också historia nu det. Sveriges historia är det svält-

födda bondeproletariatets dialektiska kamp för ett klasslöst 

samhälle – ja så har det också hetat och heter kanske fortfa-

rande på sina håll. Men frågan är om inte pendeln har börjat 

att svänga tillbaka igen nu. Det spelar strängt taget inte så 

stor roll, för nu ska vi visa att historia verkligen kan fängsla 

genom fyra sekler: bered en väg för Herman!725 

Historieforskningens utveckling och trender formuleras inte bara sarkastiskt, 

utan dessutom som sekundära till och underordnad spänningen och dramatiken 

i Lindqvists fartfyllda historia. Det andra programmet, om drottning Kristina, 

presenteras också med att Lindqvist ska ”fortsätta att berätta om historiska spän-

nande personligheter”.726 Det fjärde programmet, om Jean-Baptiste Bernadotte 

eller Karl XIV Johan, presenteras vidare som ”Lindqvists serie om historiska per-

sonligheter”.727 Det poängteras att ”det är en spännande historia – Hermans 

historia”.728 Liknande presentationer förekom även under senare säsonger. I den 

tredje säsongen, vintern 1994, presenteras den första delen av två om Gustav II 

Adolf, ”Gustaf Adolf den store” som programmet heter, bland annat med kom-

mentaren: ”Och var man inte intresserad av historia i skolan, ja då är risken stor 

att man blir fast nu när Herman Lindqvist ska berätta sin historia”.729 

 Orsaken till att Lindqvist lämnade nyhetsjournalistiken för att bli historiker 

”på nästan heltid” var att hans förlag, Norstedts, ringde upp honom medan han 

arbetade i Madrid och frågade om han ville bli ”vår tids Grimberg” och skriva 

Svenska folkets underbara öden och äventyr i en 1990-talsversion: 

                                                             
725 Presentation av ”Hermans historia: Gustav Vasa”, TV2, 1991 12 30. 
726 Presentation av ”Hermans historia: Drottning Kristina”, TV2, 1992 01 02. 
727 Presentation av ”Hermans historia: Jean-Baptiste Bernadotte”, TV2, 1992 01 09. 
728 Ibid. 
729 Presentation av ”Hermans historia: Gustaf Adolf den store”, TV2, 1994 12 06. 
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En halv timme senare skickade jag Norstedts en fax som in-

nehöll en disposition över den nya svenska historien i sju de-

lar. Sen gick jag in till min fru och sa ”Nu flyttar vi tillbaka till 

Frankrike.” […] jag vill återge svenska folket dess historia. 

Som man under decennier systematiskt berövat det, det har 

gått så långt att de yngre nästan börjat skämmas över landets 

förflutna.730 

Det är främst den svenska stormaktstiden som han menar att unga svenskar 

skäms för.731 Svenskars okunskap sägs vara ”enorm” och han tycker att det är 

”fruktansvärt” med svenskar som inte bryr sig om sin historia. Han förtydligar att 

det snarare lär bli tio band än sju och att det också blir två specialband om Sveri-

ges drottningar och landets kolonier. Den bristande historiska bildningen, i kom-

bination med den personliga drivkraften med folkskolläraren han säger sig nära, 

gjorde att förlagets förfrågan inte krävde någon betänketid.732 

 Historia sägs vara ”roligt” och ”skojigt” men att merparten av svenskarna ”har 

fått historien förstörd i skolan av tråkiga lärare”. En historiebok ska kunna läsas 

som ”en spännande roman”. Det senaste svenska flerbandsverket, Bonniers 

världshistoria, från slutet av 1960-talet, ger han inte mycket för: ”Den är skriven 

av 30–40 docenter och professorer som alla skriver torrare än den andra”. Det är 

dessutom problematiskt mer flera författare eftersom kapitlen då får olika tonlä-

gen. Historien om Sverige däremot ska vara skriven på ”oefterhärmlig Herman 

Lindqvist-prosa” som journalisten formulerar det.733 

 Angående syftet med Historien om Sverige och hans populärhistoria i allmän-

het, säger han att: ”Om jag har någon uppgift med mina böcker är det att påpeka 

att allt i Sverige kommit utifrån”.734 Det får sägas vara en intention i samtidens 

anda med hänsyn till EG-medlemskap och en påtaglig främlingsfientlighet som 

hade aktualiserat frågor om nationell identitet. 

 För att konkludera ”Ämnesvalens aktualitet” är det tydligt hur den ekono-

miska aspekten med kommersiella hänsynstaganden till aktuella händelser, 

                                                             
730 Von Platen, Svenska Dagbladet, 1992 01 19. 
731 Gustafsson, Nya Wermlands-Tidningen, 1991 01 08; Hallandsposten, 1991 05 04. 
732 Von Platen, Svenska Dagbladet, 1992 01 19; se också Zander, 2001, s. 576 för utläggning om olika 
intervjuer och bud på hur många band Historien om Sverige egentligen handlade om från början. 
733 Gustafsson, Nya Wermlands-Tidningen, 1991 01 08; Hallandsposten, 1991 05 04. 
734 Lars Westman, ”Hermans roliga historia – Tio band”, Vi nr 42, 1992, s. 59. Något som även fram-
hävs i ”Sommar: Herman Lindqvist”, P3, 1992 07 12. 
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främst jubiléer, konsekvent har dominerat över andra överväganden i valet av hi-

storiska ämnen. 

 

Samtiden i historien 

Valet av historiska ämnen gjordes med den vana journalistens känsla för vad som 

låg i tiden, men också i historieskildringarna gjordes kopplingar till samtiden i 

form av samtidsanalogier. I båda fallen handlar det om relevans: att välja ämnen 

som är relevanta för en så stor publik som möjligt, samt att dessutom kontinuer-

ligt lyfta fram exempel och moment från historien som skapar igenkänning och 

underlättar för identifikation. 

 I Revolution! Herman Lindqvist berättar om Frankrikes blodiga år finns 

återkommande kåserande inlägg, och även analogier, men enbart något enstaka 

exempel på en kåserande samtidsanalogi. I samband med att den avsatte franska 

finansministern och bankiren Jacques Necker år 1789 tillsammans med sin dot-

ter Germaine Staël von Holstein och hennes man, den svenske ambassadören, 

Erik Magnus Staël von Holstein, flydde landet skriver Lindqvist: 

Om det funnits kvällstidningar på den tiden, kunde de mycket 

väl ha haft den här rubriken: SVENSK AMBASSADÖR FLYR 

I PANIK MED AVSATT FINANSMINISTER.735 

Från sin erfarenhet som journalist tar Lindqvist med sig ett tänkande i löpsedels-

termer och använder den här inflikningen ”om”. Det är dessutom ett tacksamt 

sätt att involvera läsaren i det dramatiska skeendet; att få läsaren att föreställa 

sig själv läsandes en löpsedel i Frankrike 1789. 

 Ett prov på en kåserande kommentar vilken antyder en samtidsanalogi är ta-

get från ett avsnitt om revolutionskommittéerna 1793: 

[…] eftersom majoriteten av medborgarna nu inte längre ville 

delta i den offentliga politiska verksamheten, var de krafter 

som styrde kommitteerna kanske inte alltid ortens mest bril-

janta hjärnor. Som i alla länder och alla perioder är det alltid 

en viss typ av människor som frivilligt söker arbete som bödel 

                                                             
735 Lindqvist, Revolution!, 1989, s. 68. 
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eller fångvaktare för politiska fångar, lägerkommendanter m. 

m.736 

Med betoningen av ”alla perioder” finns en allmän, icke tidsmässigt specificerad, 

överensstämmelse. Angående de mer kritiska analogierna framhåller Lindqvist, i 

historiskt presens, som följer: 

Revolutionsregeringen i Paris anar hela tiden nya konspirat-

ioner, vaktstyrkan vid slottet förstärks och man planerar nya 

passbestämmelser, en motsvarighet till allmänt visumtvång 

för alla utanför EG som i dag ska resa till Frankrike.737 

Den här samtidsanalogin, med en för läsarna identifierbar samtida företeelse, har 

en kritisk snarare än kåserande ton. De tre resterande samtidsanalogierna i Re-

volution! är också av kritisk och konstaterande art. När giljotinen behandlas 

nämns att den var i bruk som avrättningsmetod i landet ”ända till 1981” då döds-

straffet avskaffades under president François Mitterands styre. Därefter fram-

hålls att Mitterand som tidigare i rollen som inrikesminister under Algerietkriget 

hade undertecknat ”mer än 60 dödsdomar på s. k. terrorister, senare frihetskäm-

par”. Det antyder dels att revolutionärer inte enbart är en historisk företeelse utan 

också en samtida realitet, dels hur pass historiskt och politiskt betingad bedöm-

ningen av revolutionärer är. 

 De två sista exemplet från Revolution! rör det så kallade skräckväldets tid. Re-

volutionstribunalerna stängdes och dess domare och åklagare avrättades: 

Som ansvariga för terrorn blev de föregångsmän för senare 

tiders utrotningsregimer, ställda inför rätta blev de nu också 

föregångsmän, deras försvar kom att upprepas av deras efter-

trädare […].738 

Deras urskuldande argumentation att de enbart var tjänstemän som lydde order 

eller aldrig hade hört talas om arresteringar och avrättningar är tacksamma att 

associera till 1900-talets totalitära ideologier och deras bödlar och offer. Även en 

                                                             
736 Ibid., s. 198. 
737 Ibid., s. 125. Historiskt presens förekommer till och från i kapitel VII s. 124–134. 
738 Ibid., s. 214. 
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explicit koppling till 1900-talets ”nazistiska, kommunistiska, fascistiska” regimer 

görs men i en mer konstaterande ton. Revolutionens rättegångar hävdas, i kon-

staterande ton, i motsats till dessa ha kännetecknats av ett betydligt mer korrekt 

förfarande och myndighetstransparens.739 

 Effekten av Lindqvists grepp att behandla den franska revolutionen som ett 

historiskt reportage med inslag av samtidsanalogier och historiskt presens sam-

manfattas träffande av recensenten Karl-Erik Elissons kommentar som följer: 

Lindqvists rapportering är fylld av intensitet och närvaro, 

precis som man har rätt att kräva av en utlandskorrespondent 

även inför händelser för 200 år sedan!740 

Att få utrikeskorrespondentens stilistiska effekt av intensitet och närvaro, sna-

rare än kritiskt problematiserande distans, är centralt i valet att prioritera det 

historiska reportagets dramatiska effekt, i stället för en mer distanserat och ana-

lytiskt upplägg. 

 I Om sakernas tillstånd i Paris 200 år efteråt används ett omvänt kronolo-

giskt grepp där analogierna görs bakåt och exempel från den franska revolutionen 

får ge kritiska perspektiv på samtiden i slutet av 1980-talet. Det Lindqvist gör 

med detta förfarande är att kritiskt problematisera en linjärt-progressiv historie-

syn om en samtid som antas vara mer civiliserad än det förgångna. Bokens över-

gripande frågeställning är också var jämlikheten, friheten och broderskapet från 

den franska revolutionen tog vägen.741 

 Frågeställningen föregås av ett kritiskt resonemang där Paris och det franska 

samhällets klasskillnader antyds vara lika stora nu som då. Efter en beskrivning 

av rue Saint Honoré, ”revolutionstidens storgata i Paris”, och dess betydelse un-

der revolutionen görs en analogi med dess funktion i samtiden: 

I dag går där mest folk med plastkort i plånböckerna på väg 

mellan några av världens finaste och dyraste modeaffärer, om 

de nu kan ta sig fram mellan alla felparkerade bilar. Dagens 

sansculotter lever ute i förorterna där de sitter och ser på TV. 

                                                             
739 Ibid., s. 198. 
740 Karl-Erik Eliasson, ”Om svenskarna i revolutionen”, Helsingborgs Dagblad, 1989 06 25. 
741 Lindqvist och Lars Tunbjörk, Om sakernas tillstånd i Paris 200 år efteråt, Höganäs: Wiken/Bra 
Böcker, 1989, s. 21. 
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Invandrarna från Nordafrika, som motsvarar det som en gång 

var det understa revolutionära skiktet i Paris, har i dag ingen 

rösträtt. Till rue St Honoré kommer de bara för att hämta so-

por.742 

Sansculotter kallades de revolutionärer som bar långbyxor i stället för de 

knäbyxor och långstrumpor som adel och finare borgare hade. Sansculotterna 

tillskrivs en teleologisk kontinuitet till ”[d]et verkliga proletariatet i dag”.743 

Klassamhället eller ”ståndscirkulationen” som det också kallas avses därmed i 

stort vara intakt – den har bara antagit ett något annorlunda uttryck.744 Klasskill-

naderna kvarstår och revolutionära symboler marknadsanpassas och blir en del 

av kapitalets varuform- och varucirkulation: 

Då Robespierre och hans jakobiner gjorde revolution var 

skillnaderna precis lika stora som i dag mellan vad vanligt 

folk kunde köpa och vad som fanns inne i salongerna. För de 

afrikanska gatsoparna är kostymerna för 12 000 inne hos mo-

deskräddarna lika oåtkomliga som silkesdräkterna var för 

sansculotterna 1789. 200 år efter revolutionen målades näs-

tan hela Paris i blått-vitt-rött. Trikoloren och sansculotter 

skulle stimulera försäljningen av allt från påskharar, ut-

klädda till sansculotter, till köksskåp och grävmaskiner.745 

Statsskicket beskrivs vidare som ”världens enda president-monarki” där en pre-

sident väljs som får vara kung.746 In i Elyséepalatset går en folkvald och ”[u]t 

kommer en ny solkung ”.747 Presidenten påstås både uppträda, och förväntas upp-

träda, som en monark. President Mitterand sägs förvalta ”det konungsliga arvet 

och värdigheten bättre än mången kung av blodet på den franska tronen”.748 

                                                             
742 Lindqvist, Om sakernas tillstånd i Paris 200 år efteråt, 1989, s. 7, 20. 
743 Ibid., s. 103. Se även s. 104, 108. 
744 Ibid., s. 74. 
745 Ibid., s. 158. 
746 Ibid., s. 26. Samma karaktärisering används i Lindqvist, ”Revolutionen 200 år – då roar sig frans-
männen kungligt”, Röster i Radio-TV nr 28, 1989, s. 9. 
747 Lindqvist, Om sakernas tillstånd i Paris 200 år efteråt, 1989, s. 26. 
748 Ibid. 
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 Det sista exemplet från boken rör Paris nya opera. I inledningen av revolut-

ionen, den 14 juli 1789, stormade revoltörerna fästningen Bastiljen som symboli-

serade den enväldiga kungamakten. Lindqvist menar att Paris nya opera är ”en 

ny bastilj” och att den är lika ointaglig för folk som fästningen var för de omkring-

boende hantverkarna 200 år tidigare. Konstarten sägs vara dyr, exklusiv, ”nästan 

ogenomtränglig”, och landets minst folkliga.749 

 I Historien om Spanien återfinns flera kåserande samtidsanalogier. Boken 

sägs i förordet handla om hur Spanien blev Spanien och ”varför skillnaden har 

blivit så rasande stor mellan en äkta och en falsk spanjor”.750 Några sidor senare 

återkommer meningen med förtydligandet ”som det heter i visan”.751 Visan som 

åsyftas är ”Aj-aj-aj – vilken röd liten ros” från 1945 med text av Gösta Stevens och 

musik av Jules Sylvain.752 Låten har sedan dess blivit något av klassiker på Sveri-

ges dansgolv. 

 Några andra exempel på kåserande samtidsanalogier är när han benämner 

Altamiragrottans uppskattningsvis 30 000 år gamla väggmålningar för ”grottål-

derns Sixtinska kapell”753 – en etikettering som kan upplevas som drastisk och 

sökt.754, vidare menar Lindqvist att Ferdinand II av Aragonien och Isabella I av 

Kastilien har fått glans av ett ”kämpande, rosenkindstroende scoutledarpar”755. 

De sju elektorerna som valde ny tysk-romerske kejsare efter att Maximilian av 

Habsburg avlidit 1519 beskrivs som ”inte precis någon neutral antagnings-

nämnd”.756 Det hävdas att ifall den spanske kaptenen Francisco de Eraso ”hade 

fått som han velat 1578 hade man dansat flamenco på Köpenhamnsfärjan i 

dag”.757 Ett exempel som saknar analogin men däremot är påtagligt kåserande är 

när aposteln Santiago eller Jacob, som är Spaniens skyddshelgon, kallas för 

”Dunderjacob”.758 Pikant och fräscht tyckte en recensent – billig vits som möjli-

gen kan låta rolig första gången ”men inte den fjärde” menade en annan.759 

                                                             
749 Ibid., s. 23, 106. Se även Lindqvist, Röster i Radio-TV, nr, 28, 1989, s. 10. 
750 Lindqvist, Historien om Spanien, 1991, s. 7. 
751 Ibid., s. 13. 
752 Enligt Statens musikverk Svenskt visarkiv: 
http://katalog.visarkiv.se/lib/ShowRecord.aspx?id=988296 (2013 01 31). 
753 Lindqvist, Historien om Spanien, 1991, s. 15, 16. 
754 Claes Theorin, “Spirituellt och roligt om Spanien”, Borås Tidning, 1991 10 09. 
755 Lindqvist, Historien om Spanien, 1991, s. 135. 
756 Ibid., s. 150. 
757 Ibid., s. 185. 
758 Ibid., s. 78, 82, 130. 
759 Mikael Sanner, “Sövande, slarvigt och ytligt”, Västerbottens-Kuriren, 1991 11 05; Anders Cullhed, 
”Vimmel av spöken”, Dagens Nyheter, 1991 12 16. 

http://katalog.visarkiv.se/lib/ShowRecord.aspx?id=988296
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 Samtidsanalogierna är likväl inte enbart kåserande utan också kritiska. I sam-

band med Gibraltars historia påpekas ”den absurda situationen att ett EG-land, 

England, fortfarande har en koloni, Gibraltar, i ett annat EG-land”.760 Flamencon 

omskrivs som tonsatt smärta vilken under stort allvar ska vrålas och stampas ut 

varefter han sarkastiskt tillägger: ”Längre kan man inte komma från det glada 

’Viva España!’ på charterresans grisfest”.761 Lindqvist gör emellertid inte enbart 

lättsamma, lustiga eller samhällskritiska nutidskopplingar. De kan också vara av 

mer konstaterande art.762 

 1400-talets kunskaper om jorden sägs, i en konstaterande analogi, i Christofer 

Columbus. Var han riktigt klok? även för de mest kunniga ha varit lika teoretiska 

och abstrakta ”som världsrymden är för de flesta av oss i dag”.763 En person be-

skrivs i en mer kåserande samtidsanalogi som ”en skicklig lobbyist”.764 

 Både en kåserande och en kritiskt-indignerad samtidsanalogi från Axel von 

Fersen. Kvinnotjusare och herreman kan nämnas. Huvudpersonen omnämns i 

samband med kärleken till en kvinna han inte kan gifta sig med som ”en brin-

nande pionjär för samboförhållandet”.765 Recensenternas meningar om bokens 

stil i den här frågan var delade. Angående det kåserande dömer en recensent ut 

verket utifrån att Lindqvist enbart återberättar von Fersens dagbok ”på en kåse-

rande, jag höll på att skriva mousserande, prosa”.766 En annan kritiker framhåller 

tvärtom att Lindqvist inte kåserade utan att språket i den kompletta hjältesagan 

var strikt och enkelt.767 En tredje menar att det var just för att Lindqvist var kåsör 

som han inte ”kunnat motstå detta storsvenska och tragiska öde”.768 Angående 

en mer kritisk analogi jämför Lindqvist mordet på von Fersen med mordet på 

statsminister Olof Palme 1986 i hur omtalat det var, hur många som förhördes 

och hur resultatlös utredningen blev.769 

                                                             
760 Lindqvist, Historien om Spanien, 1991, s. 218. En poäng som han även gör i artikeln ”Spaniens 
sista chans”; ”Men fienden står bokstavligt talat fortfarande på Spaniens tår, i dag i britternas Gibral-
tar”, Månadsjournalen nr 1, 1992, s. 47. 
761 Lindqvist, Historien om Spanien, s. 22. 
762 Ibid., s. 26, 55, 68, 83, 85, 121, 203. 
763 Lindqvist, Christofer Columbus, 1992, s. 32–33. 
764 Ibid., s. 64. 
765 Lindqvist, Axel von Fersen, 1991, s. 182. Exempel på kåserande formuleringar finns på s. 43, 141, 
224. 
766 Ragnar Strömberg, ”Smaklöst om mustig greve”, Göteborgs-Posten, 1991 12 18. 
767 Joakim Westlund, ”Hjältesagan Fersen”, Sundsvalls Tidning, 1991 12 13. Se även Claes Theorin 
som menade att Lindqvist inte som tidigare var en smula raljant och lättvindig utan djup och allvarlig; 
”Axel von Fersens öde engagerande skildrat”, Borås Tidning, 1991 10 30. 
768 Barbro Widebäck, ”Axel von Fersen – en fåfäng kvinnotjusare”, Arbetarbladet, 1991 12 17. 
769 Lindqvist, Axel von Fersen, 1991, s. 263. 
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 I programvinjetten till första säsongen av ”Hermans historia” ses porträtt av 

Gustav Vasa, drottning Kristina, Axel von Fersen och Jean-Baptiste Bernadotte 

representera varsitt sekel från 1500-talet till 1800-talet.770 Varje person och sekel 

markeras med ljudet av ett kanonskott. Bakgrundsmusiken är medeltidsinspire-

rad. Porträtten byts sedan ut mot fyra bilder på Lindqvist gestikulerande framför 

byggnader associerade med de historiska personernas liv: Gripsholms slott vid 

Mariefred, Sankt Peterskyrkan i Rom, Eifeltornet i Paris, samt slottet Tre Kronor 

i Stockholm. I bakgrunden ses en gammal nordisk karta och en äldre klockas ur-

tavla. Sammantaget markeras således att det handlar om svenska aristokrater 

från tidigmodern tid till 1800-talet i Norden och Europa, skildrade av Lindqvist i 

nutid. Programvinjetten till den andra säsongen av ”Hermans historia” har 

samma bakgrund men musiken är utbytt mot en rapp virveltrumma och porträt-

ten föreställer säsongens tre huvudpersoner: Heliga Birgitta, Cecilia Vasa och 

Karl XII.771 

 I motsats till flera av Häger och Villius produktioner används i ”Hermans 

historia” inte rekonstruktioner med skådespelare. Lindqvist har sagt att det en-

bart skulle begränsa tittarnas fantasi och att han tvärtom ville öppna det förflutna 

för dem.772 Utmärkande för serien är däremot att Lindqvist i programmen blir ett 

subjekt i både berättandet och bilden då han går omkring i befintliga historiska 

miljöer samtidigt som han berättar om dåtiden och emellanåt gör analogier till 

nutiden.773 Han fungerar med sin berättelse och sin fysiska uppenbarelse som den 

konstant som programmen utgår från. I fall David Attenborough i sina naturpro-

gram kan sägas framtår som en begeistrad biologilärare, framstår Lindqvist som 

en begeistrad historielärare med försmak för det anekdotiska när han går runt 

och berättar om förflutna händelser. Det är ett förfarande som ligger i linje med 

hans hävdande att alla journalister har ”en liten folkskollärare inom sig”.774 Med 

detta avsåg han en pedagogisk passion för att undervisa och förklara.775 

 I den första säsongen av ”Hermans historia” framgår det tydligt att valet av 

ämnen baseras på att det ska finnas en bra yttre dramatik och en spännande be-

rättelse för att det ska kunna göras ett program av dem. Valet att låta Lindqvist 

                                                             
770 ”Hermans historia: Gustav Vasa”, TV2, 1991 12 30. 
771 ”Hermans historia: Karl XII”, TV2, 1992 12 09. 
772 Ludvigsson, 2003, s. 112. 
773 Något som också har framhävts av Ludvigsson, 2003, s. 111. 
774 Von Platen, Svenska Dagbladet, 1992 01 19. 
775 ”Sommar: Herman Lindqvist”, P3, 1992 07 12. Han utvecklade här resonemanget och menade att 
en journalist behöver inhysa fem personer eller roller; en författare, en folkskollärare, en estradör, en 
korsriddare och en glad djävul. 
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berätta i historiska miljöer gör att programserien i motsats till mycket av Hägers 

och Villius produktioner, inte var beroende av tillgången på autentiska bilder, 

källor och övrigt material. Det faktumet var däremot avgörande för ifall det blev 

något program för Häger och Villius.776 

 En återkommande markör är hans blå kavaj som blir ett kännetecken för hela 

serien. Den återfinns i alla program utom i sviten från 1999 då han använder en 

gul kavaj. Tanken med den blå kavajen var enligt Lindqvist att berättaren hela 

tiden var densamma även om historien förändrades.777 Lindqvist är i bild mer-

parten av tiden och hans berättarröst tar få och korta pauser. Helbilder och halv-

bilder på Lindqvist i historiska miljöer där slag har kämpats, kungar och drott-

ningar bott och händelser skett varvas med klipp på historiska artefakter. Ytter-

ligare en aspekt som betonar att det är Lindqvists historia som berättas är att 

varje avsnitt som behandlat en historisk person avslutas med att Lindqvist sum-

merar personens förehavanden och fäller ett allmänt omdöme om hur den kan 

betraktas i efterhand. Det är för övrigt ett grepp han använde flitigt såväl i de 

populärhistoriska biografierna,778 flerbandsverket779 och i sina populärhisto-

riska artiklar om specifika personer.780 Målningar av slag och personporträtt är 

ofta återkommande. Emellanåt citerar han från historiska dokument. Den här 

karaktäriseringen baseras på de tre första säsongerna av ”Hermans historia” som 

visades årsskiftet 1991–1992, julen 1992 samt vintern 1994. De efterkommande 

säsongerna skiljer sig emellertid varken i fråga om den audiovisuella framställ-

ningen eller i fråga om Lindqvists berättargrepp. ”Hermans historia” har såtill-

vida ett helt annat upplägg än Häger och Villius produktioner eftersom de i 

mycket större utsträckning varierade sitt formspråk. Den enda nämnvärda för-

ändringen i formen under de tre undersökta säsongerna är att ”Hermans histo-

ria” är att serien till den tredje säsongen hade en helt ny vinjett.781 Till ljudet av 

en rapp virveltrumma och mot en bakgrund som ser ut som en interiör från ett 

slott, ses två tavelramar vari innehållet i säsongens fyra program antyds. Det är 

                                                             
776 Ludvigsson, 2003. 
777 ”Hermans bästa historier. Uppkomlingar som grundade dynastier eller femtioelva kungar och en 
blå kavaj”, SVT1, 2002 07 06. 
778 Lindqvist, Axel von Fersen, 1991, s. 11–12, 265; Christofer Columbus, 1992, s. 184. 
779 Lindqvist, Historien om Sverige. Från islossning till kungarike, Stockholm: Norstedts 1992, s. 
328–330, 355–356; Historien om Sverige. Gustav Vasa och hans söner och döttrar, Stockholm: 
Norstedts 1993, s. 300, 402, 436; Historien om Sverige. När Sverige blev stormakt, Stockholm: 
Norstedts 1994, s. 321–324, 355, 450–458. 
780 Lindqvist, Månadsjournalen nr 4, 1992, s. 53; ”Karl XII. Hjälte mot sin vilja”, Månadsjournalen 
nr 11, 1992, s. 64; Röster i Radio-TV nr 11, 1992, s. 74; Månadsjournalen nr 8, 1994, s. 76. 
781 ”Hermans historia: Gustav IV Adolf”, TV2, 1994 11 22. 
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en nyckel som slängs i en vallgrav med ett plums (”Håtunaleken och Nyköpings 

gästabud”); ett porträtt av Gustav IV Adolf med en påsatt kungakrona som trillar 

av med en krasch (”Gustav IV Adolf”); en stadsport som sprängs och bakom den 

framträder ett porträtt av Valdemar Atterdag (”Visby brandskattning – som ald-

rig ägde rum!”); samt ett porträtt av Gustav II Adolf och en kanon som skjuter 

(”Gustaf Adolf den store”). Mot bakgrund av krutröken framträder slutligen seri-

ens titel ”Hermans historia”. 

 Med Lindqvist på plats i de miljöer han samtidigt berättar historier om kan 

ytterligare en aspekt tillfogas Lindqvists berättargrepp för att koppla samman det 

förflutna med samtiden. Exempelvis i inledningen till det första avsnittet om Gus-

tav Vasa: ”Troligtvis föddes han här på Rydholms gård, faderns gård, i Östra Ryd, 

inte så långt från Vaxholm”. Den absoluta merparten av säsongens fyra avsnitt 

befinner sig Lindqvist på historisk plats vilket också poängteras i berättandet med 

återkommande markörer som ”här”, ”hit” eller ”där borta” (kursiveringarna är 

mina betoningar): 

Han växte upp i det här huset – det vet man […] Han härjade 

nämligen vilt här i trakten […] Vi har i generationer läst och 

hört de spännande berättelserna om Gustav Vasas äventyr i 

Dalarna; om hur han gömde sig i hölass och tog sig ut i dasset 

på Ornäsloftet till exempel – som här […] Enligt traditionen 

var det här, på den här platsen just, mellan domkyrkan och 

Biskop Rogges borg som ligger där borta som han valdes till 

kung av Sverige […] han lät avrätta långt fler människor här 

i Dalarna och i Kalmar och på många andra ställen än vad vi 

någonsin fick lära oss i skolan […] Och det här, inredningen i 

det här rummet, på Gripsholms slott, kallas Gustav Vasas 

sängkammare […] Kungen har aldrig sovit här och han skulle 

aldrig acceptera att sova så enkelt […] I trettionio år styrde 

han landet, det här landet där då han blev Dalarnas hövits-

man […].782 

Det förflutna kan genom historieberättarens samtida närvaro där det hände bli 

mer konkret, verkligt och levande eftersom tv-publiken genom den filmade plat-

sen lättare kan föreställa sig det förgångnas människors agerande där det hände. 

                                                             
782 ”Hermans historia: Gustav Vasa”, TV2, 1991 12 30. 
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På det sättet fyller Lindqvists närvaro på historiska platser i stort sett samma del-

tagande funktion som historiskt presens gör i böckerna. Kanske som en konse-

kvens av detta förekommer det heller inte historiskt presens som ett konsekvent 

grepp i programserien. 

 Däremot förekommer rent textuella samtidsanalogier. I avsnittet om Gustav 

Vasa hävdas att hans ”insatser för Sveriges kulturliv var som Pol Pots för Kam-

bodja” då kungen andligt och intellektuellt lät isolera Sverige från kontinentens 

katolicism: 

Och Gustav Vasa är som en Pol Pot då han låter sina knektar 

– som ju varken kunde läsa eller skriva – stövla in i biblio-

teken och arkiven och riva ut de här antika skrifterna och ma-

nuskripten. De slet loss bladen för att använda som förladd-

ning i kanonerna. Och i bästa fall sparade man på pärmarna 

och använde det för att binda in kungens räkenskaper i […].783 

Vidare framhävs att han visserligen inte var någon massmördare av modernt snitt 

men att han lät avrätta ”långt fler svenskar än vad Kristian Tyrann lät göra”.784 

Notera den ålderdomliga betäckningen som för tankarna till det tidiga 1900-ta-

lets nationalistiska historieskrivning. 

 I den första säsongens andra avsnitt om drottning Kristina jämförs hennes 

abdikation och konvertering till katolicismen i inledningen med ”som om Sad-

dam Husseins dotter idag blev judinna och kom till Tel Aviv inridande på en 

åsna”.785 Jämförelser med 1900-talets diktatorer och statligt organiserade mass-

mord är som synes återkommande samtidsanalogier. Som redan nämnts förekom 

sådana också i Revolution! Utöver dessa drastiska analogier förekommer det 

även ett direkt tilltal med tv-publiken vid två tillfällen: ”Själva kröningen skulle 

ni ha varit med om! Det är den största fest som någonsin ordnats i Sverige […] 

Ett märkligt öde, ett märkligt liv – inte sant?”.786 I det första fallet får Lindqvist 

det nästintill att låta som om han själv var med och deltog i kröningen av Kristina. 

Det andra citerade tilltalet är avsnittets avslutande kommentar där han retoriskt 

söker bejaka publikens bekräftande respons av programmet. 

                                                             
783 Ibid. 
784 Ibid. 
785 ”Hermans historia: Drottning Kristina”, TV2, 1992 01 02. 
786 Ibid. 
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 Även i seriens tredje avsnitt om Axel von Fersen återfinns det direkta tilltalet. 

Avsnittet inleds med att publiken duas av en påtagligt entusiastisk Lindqvist: ”Vi 

säger att du är filmproducent och sitter på ditt kontor och väntar på det här su-

perkollosalmanuset som ska komma in och göra er alla rika”.787 Därefter lägger 

han ut texten om vilken ”fantastisk story” som von Fersens liv är från inledningen 

på sin Grand tour, till att han mördas i Stockholm. Utläggningen, och också in-

ledningen på avsnittet, avslutas med att publiken tillfrågas – ”Vad sägs? Tycker 

du att det är en bra film?”. Vändningen mot publiken fortsätter också efter inled-

ningen: ”ja nu är det möjligt att du kanske tycker att det är lite häftigt, man kanske 

ska stryka lite”. Lindqvist sista kommentar innan den egentliga biografiska be-

rättelsen tar vid är att ”Axel von Fersens liv och historia tål att berättas – hör på 

nu!”.788 

 I likhet med de övriga fyra avsnitten från första säsongen förekommer i det 

tredje avsnittet inte historiskt presens men däremot en samtidsanalogi. I sam-

band med att von Fersens flyktförsök med kungafamiljen från Frankrike och de-

ras husarrest nämns resvagnen vilken var av så kallad Berlinarmodell. Den häv-

das inte alls vara så stor och lyxig som ofta påståtts: ”i dagens språkbruk skulle 

man kunna säga att det var, det var inte en Rolls Royce precis, utan snarare en 

lyxigare Merca”.789 

 Berättargreppen i den andra och tredje säsongen av ”Hermans historia” är 

snarlika dem i den första säsongen. När Lindqvist i ett avsnitt om Karl XII är på 

plats i Bender, i Moldavien, som under konungens vistelse där var en del av det 

ottomanska riket, används exempelvis markören ”här” frekvent (kursiveringarna 

är mina betoningar): 

Han beslöt om en mängd väldigt stora och viktiga reformer 

här nere som kom att påverka hela folket en lång tid framåt. 

Som till exempel; det var här i Bender, just den här byn ut-

anför Bender, som man beslöt sig för att bygga Göta kanal till 

exempel. Och det var här som kungen en dag bestämde att 

svenska folket ska börja rida, gå och åka vagn på högra sidan 

av vägen – vi skulle ha högertrafik bestämde han. Och det var 

här han bestämde att svenska folket måste fylla i en årlig 

                                                             
787 ”Hermans historia: Axel von Fersen”, TV2, 1992 01 06. 
788 Ibid. 
789 Ibid. ”Merca” avser bilmärket Mercedes. 
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självdeklaration – det var en helt ny uppfinning som han kom 

på här nere.790 

Notera också valet av kvarvarande reformer och infrastruktur som publiken är 

väl bekanta med, och hur 1700-talets svenska folk omtalas som ”vi”. Precis som i 

första säsongen används direkta tilltal till publiken, ofta i programmens avslut-

ning när den aktuella personen eller händelsen summeras och får ett allmänt om-

döme av Lindqvist. Till exempel i slutet av programmet om Karl XII: 

Men håll med om att det hade varit intressant att höra vad 

syskonen, Karl XII och Ulrika Eleonora, pratade om den där 

dagen här, på slottet i Vadstena […] Men håll med om att 

kulknappsteorin är fascinerande. För vem var det i så fall som 

var den sista som höll i den där knappen, som laddade mus-

köten och sköt – och på vems uppdrag? Säg det.791 

Från den andra säsongen kan också avslutningen av programmet om Cecilia Vasa 

nämnas som exempel: 

Fel och brister hade hon – det är klart. Hon var slösaktig, 

praktlysten och tyckte hemskt mycket om fester och nöjen – 

men vem gör inte det å andra sidan? Hon hade Vasaättens 

rika begåvning – det hade hon – och häftiga lynne också. Men 

jag tror att om hon skulle ha fått ett eget land att styra så hade 

hon blivit en energisk och framgångsrik regent. Och jag tror 

att man kan stämma in i det slutomdöme om Cecilia Vasa som 

skrevs i en bok vid sekelskiftet. Där står nämligen att ”Cecilia 

Vasa är vida bättre än sitt rykte”.792 

Lika explicit subjektiv är Lindqvist när han i den tredje säsongen håller ett patos-

fyllt försvarstal till Gustav II Adolf, som är hans mest personliga omdöme under 

de tre första säsongerna av ”Hermans historia”: 

                                                             
790 ”Hermans historia: Karl XII”, TV2, 1992 12 09. 
791 Ibid. 
792 ”Hermans historia: Cecilia Vasa”, TV2, 1992 12 16. 
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Men jag vill bara förklara min personliga åsikt; att visst var 

Gustav Adolf en erövrarnatur och en erövrarkung. Och visst 

är det så i vår tid i Sverige att man lär sig att ta avstånd från 

erövrarkungar. Men i just det här fallet förstår jag egentligen 

inte varför. För man behöver inte alls hänfalla åt någon blind 

Gustav Adolf-dyrkan, eller någon försköning av krigen, för att 

erkänna att det är ett historiskt faktum att vi skulle inte ha 

något Sverige överhuvudtaget om vi inte hade haft några er-

övrarkungar som Gustav Adolf eller Karl X Gustav. Sverige 

har ju kommit till och bestått som stat genom alla dessa blo-

diga krig. Och av alla dessa krigarkungar var ju Gustav Adolf 

den störste: han var störst på slagfältet och han var störst i 

fredsarbetet här hemma. För det var genom honom och hans 

medarbetare som grunden till det moderna Sverige blev lagt. 

Därför tycker jag – och det är min åsikt – att vi ska fortsätta 

kalla honom Gustav Adolf den store – som Sverige riksdag 

bestämde 1633.793 

Lindqvists fascination för Gustav II Adolf gjorde att han ägnades hela två pro-

gram.794 Mer eller mindre samma ordagranna resonemang som de nyss citerade 

förekommer för övrigt också i När Sverige blev stormakt och artikeln ”Befria Ko-

nungen från historieplågarna! Herman Lindqvist flammar stolt” i Månadsjour-

nalen.795 

 Precis som i avsnittet om Axel von Fersen återkommer liknelsen av förflutna 

händelser med filmer och dramer i andra och tredje säsongen. Karl XII:s och hans 

mäns fäktning med turkarna i Bender liknad vid en ”riktig Errol Flynn-film”.796 

På tal om Sveriges situation i slutet av 1200-talet och början av 1300-talet, i sam-

band med ett avsnitt om Håtunaleken och Nyköpings gästabud, sägs den ha ”all-

ting som behövs för ett riktigt drama i bästa Shakespeare-klass […] Maktkampen 

                                                             
793 ”Hermans historia: Gustaf Adolf den store”, TV2, 1994 12 13. 
794 Den första delen sändes 1994 12 06. 
795 Lindqvist, När Sverige blev stormakt, 1994, s. 10–11; Lindqvist, ”Befria Konungen från historie-
plågarna! Herman Lindqvist flammar stolt”, Månadsjournalen nr 8, 1994, s. 74, 76. 
796 ”Hermans historia: Karl XII”, TV2, 1992 12 09. 
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gick mot sin utlösning. Dramat kunde börja: akt ett – Håtunaleken […] det är nu 

kung Birger dyker upp och så säger han sin replik […]”.797 

 I den första och andra säsongen av ”Hermans historia” är Lindqvist noga med 

att påpeka var de historiska platserna han berättar om och från heter. I den tredje 

säsongen påpekar han dessutom flera gånger att platserna går att besöka när de 

ligger i eller nära Sverige. Såväl Sveaborg, Vasamuseet, Uppsala slott, som Liv-

rustkammaren framhålls som möjliga besöksmål som han rekommenderar.798 

Om rådskammaren på Uppsala slott säger Lindqvist exempelvis att ”det är just 

nu lite glest möblerat här, för dom håller på att restaurera, men när programmet 

sänds så är allting klart. Så åk gärna hit och titta på de magnifika salarna”.799 

Programmen bejakar såtillvida den allt populärare historiska turismen. Även i 

det andra och framför allt i det tredje bandet av Historien om Sverige förekom-

mer några uttryckliga tips på historiska besöksmål i Sverige, Danmark och Tysk-

land.800 

 Läsaren involveras direkt i det första bandet Från islossning till kungarike 

som är dedikerad ”Till Dig som bor i Sverige”.801 Vidare tilltalas läsaren genom-

gående med ”vi” i hela boken. ”Vi” avser det svenska folket som en tidsöverskri-

dande nationell befolkningsentitet från istid till nutid. Följande exempel är häm-

tade från den första sidan i det första kapitlet (kursiveringarna är mina): 

Från början var vi en del av Europa och de första svenskarna 

kom från Europa […] Vi är invandrare. Det är också vårt 

språk, våra religioner, våra politiska idéer, en stor procent 

av den elit som styrt landet under århundradena och de flesta 

av våra kungahus med över 50 av det 60-tal drottningar vi 

haft sedan Olof Skötkonung […] På samma sätt har varje frö, 

                                                             
797 ”Hermans historia: Håtunaleken och Nyköpings gästabud”, TV2, 1994 12 20. Snarlika ordval om 
Håtunaleken används också i Från islossning till kungarike, 1992, s. 280–281. I När Sverige blev 
stormakt, 1994, liknas för övrigt drottning Kristinas kontakter med katolska kyrkan vid ”en thriller”, 
s. 434. 
798 ”Hermans historia: Gustav IV Adolf”, TV2, 1994 11 22 (Sveaborg); ”Hermans historia: Gustaf 
Adolf den store”, TV2, 1994 12 06 (Vasamuseet och Uppsala slott); ”Hermans historia: Gustaf Adolf 
den store”, TV2, 1994 12 13 (Livrustkammaren). 
799 ”Hermans historia: Gustaf Adolf den store”, TV2, 1994 12 06. 
800 Lindqvist, Gustav Vasa och hans söner och döttrar, 1993, s. 291, 396: När Sverige blev stormakt, 
1994, s. 287, 366, 379, 486. 
801 Lindqvist, Från islossning till kungarike, 1992, s. 2. 
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planta, fågel i skyn och djur på marken i Sverige en gång kom-

mit till oss utifrån.802 

Även det geografiska område som senare blev den politiska staten och nationen 

Sverige är alltså ”vi”, ”våra” och ”oss” för läsaren. Det avser att skapa en närhet 

och intimitet mellan läsaren och dennes påstådda förflutna – en nationell identi-

tet helt enkelt. Det är emellertid ingen isolationistisk nationell identitet utan en 

mångfaldig kosmopolitisk sådan. Identitetsskapandet med medeltidsmänniskan 

var ett förfarande som historikern Thomas Lindkvist, med inriktning på just me-

deltiden, var något oförstående inför i en recension av boken i radion: ”Jag kan 

alltså själv inte känna vare sig stolthet eller skam för vad någon medeltida svensk 

kung – eller om man så vill – medeltida bonde har gjort”.803 

 Även samtidsanalogier används flitigt i detta identitetsskapande syfte. Boken 

innehåller ett tjugotal exempel på sådana av huvudsakligen kåserande karaktär 

men också av kritisk och konstaterande karaktär. Angående de kåserande hänvi-

sas landmassan under inlandsisen som sedan blev Sverige till som ”det var tom-

ten, så att säga, som inte började bli byggklar förrän 13 000 år sedan”.804 Natur-

mystiken i ”trädkramarnas rike” hävdas gå tillbaka till åtminstone tiden för Jesus 

födelse.805 Nya jordbruksmetoder under järnåldern omnämns som att ”[s]venska 

folket genomförde vad man i dag skulle kalla en genomgripande strukturration-

alisering”.806 Förfädernas intresse att dricka alkohol under medelhavets sol vid 

den här tiden påstås ”inte ha varit mindre än dagens nordbors. Kanske tvär-

tom”.807 För stormännen under Vendeltiden sägs båten inte bara ha varit det nöd-

vändiga ”tjänstefordonet”, utan också en symbol för deras makt och rikedom.808 

Runristarna kallas våra första ”multimediaartister”. Runristaren till Rökstenen 

från 800-talet sägs ”i likhet med mången ivrig kulturskribent i dag” inte ha kun-

nat hålla sitt format.809 Många av dem menas vara ”rena reklampelarna” resta av 

rika bönder och stormän, ”våra första entreprenörer och byggmästare”.810 En bra 

                                                             
802 Ibid., s. 7. 
803 Thomas Lindkvist, ” Vetandets värld: Bokupplagan”, P1, 1992 11 03. 
804 Lindqvist, Från islossning till kungarike, 1992, s. 23. 
805 Ibid., s. 66. 
806 Ibid., s. 78. 
807 Ibid., s. 99. 
808 Ibid., s. 108. 
809 Ibid., s. 187, 200, samt 197. 
810 Ibid., s. 201. 
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träl sägs i dåtidens penningvärde ha kostat ”ungefär som en billig TV i dag”.811 

Sveakungarnas maktställning hävdas ha varit beroende av deras kontroll av Upp-

salatemplet. Det sägs motsvara ”ungefär den ställning den saudiarabiska kunga-

familjen har genom att kontrollera Mecka”.812 I tillsättningen av en ny biskop på 

1200-talet anges mer hänsyn ha tagits till ”släktförbindelser, än till hans formella 

utbildning, tjänsteår, studiepoäng etc”.813 Heliga Birgittas dotter Katarina sägs ha 

blivit livligt uppvaktad i Rom och ”upplever något som vackra svenska flickor i 

åldrarna 12–82 tydligen alltid får uppleva i den eviga staden; romarna uppskattar 

nordiska skönheter”.814 

 Till de mer kritiska samtidsanalogierna kan nämnas att människorna som 

kom med inlandsisens tillbakadragande hävdas ha ätit ”en mer varierad, spän-

nande och framförallt bättre kost än vad många svenskar uppfödda på falukorv 

och hamburgare har i dag”.815 En viss harm antyds i samband med att tolkningen 

av hällristningarna och bronsålderns bilder diskuteras: ”vi har tappat också de 

koderna. Eller rättare sagt, de har tagits ifrån oss för vi har inte fått lära oss 

dem”.816 Utbildningen i skolan påstås genom statsmakten försumma ett viktigt 

kulturarv. Kunskaperna om Mora äng sägs vara ”utplånad ur svenska folkets 

minne”.817 Även frånvaron av undervisning på landets universitet i isländska kri-

tiseras som en systematisk utplåning av historia ur minnet: ”[k]anske framtidens 

svenskar står lika häpna och stumma inför vår äldre litteratur som vi inför 

bildstenarna på Gotland”, frågar Lindqvist retoriskt.818 Dagens stater sägs labo-

rera med mångmiljardskulder vilka brukar avskrivas till slut. Annat var det på 

1300-talet ”på denna tid ansågs det fortfarande att man skulle betala sina skul-

der”.819 I samband med att Lindqvist, likt konklusionerna över huvudpersonerna 

i ”Hermans historia”, ska fälla ett slutomdöme över drottning Margareta hävdar 

han att ”vi svenskar ibland har svårt för att acceptera är att saker och ting kan 

förhålla sig på flera sätt samtidigt”.820 

                                                             
811 Ibid., s. 191. 
812 Ibid., s. 208. 
813 Ibid., s. 271. 
814 Ibid., s. 301. 
815 Ibid., s. 30. 
816 Ibid., s. 58. 
817 Ibid., s. 254. 
818 Ibid., s. 291. 
819 Ibid., s. 287. 
820 Ibid., s. 329. 
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 Även några fall av konstaterande samtidsanalogier förekommer. Ett prov på 

en sådan är ett resonemang om historieskrivningens språkliga makt att kategori-

sera och begreppsliggöra det förflutna. Ifall ”arkeologer från yttre rymden om 

några tusen år” undersöker våra kvarlämningar kanske de kallar vår tidsålder för 

”bilens” vilken ”fullkomligt utplånade hästkulturen”.821 Den styrande eliten i Nor-

dens övergång från asatro till kristendom beskrivs som ett helt realpolitiskt över-

vägande och det jämförs med den albanska regimens och övriga före detta ”kom-

munistregimernas beslut att över en natt byta statsreligion”.822 Den katolska kyr-

kans kamp mot asatron koncentrerades på de stora asagudarna medan tomtar, 

älvor och annat skrymt ignorerades. Det menas vara anledningen till att de för-

blivit i ”orubbat bo” och levt kvar i folktro till i dag.823 När det hävdas att den 

katolska kyrkan skapade en kulturell och andlig enhetlighet i Europa från 1000-

talet och att ”[e]n sådan europeisk gemenskap råder inte ens i våra dagar” får det 

snarare definieras som konstaterande än kritiskt orienterat.824 

 En konceptualisering som ligger nära samtidsanalogin men snarare hör till 

anakronismen är användandet av nutida begrepp för att förklara det förflutna. 

Världens första ”spritrestriktioner” och den första kända ”arbetarstrejken” här-

leds till Egypten på 1500-talet före Kristus.825 På samma tema menas det första 

proletära uppropet i Sveriges historia ha inträffat under 500-talet.826 Med kon-

stituerandet av det värdsliga frälset, adelsståndet, med skattefri jord och skatte-

pålagor på bönderna hävdas att ”grunden för det organiserade och institutional-

iserade klassamhället vi haft kvar ända in i vår tid” lades.827 Feodaltidens stånds-

samhälle görs med det synonymt med den efterföljande kapitalismens klassam-

hälle.828 Angående helgonförklaringen av Birgitta sägs vidare ”Sveriges första 

nationalinsamling” ha startats på 1370-talet.829 De anakronistiska begreppen an-

vänds inte kritiskt och heller inte speciellt kåserande, utan snarare förklarande i 

ett pedagogiskt syfte. 

 Förfarandet med moderna begrepp för historiska företeelser togs, av de recen-

senter som kommenterade det, mestadels emot med kritisk skepsis. Det klagades 

                                                             
821 Ibid., s. 19–20. 
822 Ibid., s. 233. 
823 Ibid., s. 224. 
824 Ibid., s. 240. 
825 Ibid., s. 47. 
826 Ibid., s. 97. 
827 Ibid., s. 273. 
828 Ibid., klassbegreppets används även för den äldre medeltiden på s. 32, 342, 346, 347, 350. 
829 Ibid., s. 304. 
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över hans hurtfriska formuleringar och vändningar.830 Det hävdades att det var 

ett ”lättköpt bildspråk”831 som ”utmanar löjet”.832 Muntrationerna är tröttsamma 

och mer förvillande än upplysande framhävde historikern Jan Lindegren.833 Ak-

tualitetsjakten och effektsökeriet blir ”inte sällan banalt”, ”malplacerat” och bitvis 

”[d]irekt smaklöst”, menade historikern Lars-Arne Norborg.834 Det gjorde att 

boken riskerade att ”kännas onödigt föråldrad när de tio banden är färdigskrivna 

och ska säljas i sin helhet”.835 Även om associationer åldras snabbt kan det ändå 

vara ”[a]ktuella och lustiga anknytningar, som lättar upp”.836 En annan av de po-

sitiva kommentarerna framhöll att det var ”alerta associationer till nutiden, vi-

sande en beprisad pedagogisk dygd”.837 Historikern och den socialdemokratiske 

politikern Per Nyström tyckte att stilen var ”frisk och saltad med journalistiska 

glosor från vår egen tid”.838 En till fördel kan, som Klas-Göran Karlsson fram-

hävde, vara att Lindqvists ”fräcka tilltag” sätter den historiska fantasin i rörelse 

med tillägget att det förmodligen särskilt gällde den redan historiekunnige läsa-

ren.839 Åtminstone bland de historiker och historielärare som kommenterade 

boken fanns det emellertid inget direkt stöd för Karlssons påstående.840 Det var 

heller inte till den historiekunniga publiken flerbandsverket vände sig. Histori-

kerna Birgit och Peter Sawyer skrev en särskilt källkritiskt orienterad recension. 

Lindqvist förklarade vilka boken var ämnad för i ett svar till dem: 841 

                                                             
830 Mats Arvidsson, ”Kulturnytt”, P1, 1992 10 27; Lars-Eric Jönsson, ”Historier om Sverige”, 
Helsingborgs Dagblad, 1992 11 09; Helmer Lång, ”Tvetydig svensk historia”, Skånska Dagbladet, 
1992 12 01. 
831 Claes Theorin, ”Vår senaste rikshistoriker?”, Borås Tidning, 1992 10 23. 
832 Matti Häggström, ”Herman Lindqvist ingen ny Grimberg”, Barometern, 1992 11 17. 
833 Jan Lindegren, ”Sveriges historia berättad med lätt ton”, Dagens Nyheter, 1992 10 19. 
834 Lars-Arne Norborg, ”Osmält hastverk om Sveriges historia”, Sydsvenska Dagbladet, 1992 11 07. 
835 Anders Norborg, ”Roligt men lidelsefritt”, Arbetarbladet, 1992 11 04. Se även Arvidsson som 
trodde att de dagsaktuella modeorden ”kommer att te sig mer föråldrat om ett par år än själva brons-
åldern”, 1992 10 27. 
836 Torgny Nevéus, ”Herman Lindqvists svenska historia”, Upsala Nya Tidning, 1992 10 21. 
837 Erik Berggren, ”Fenomenet Herman Lindqvist fortsätter skriva historia”, Hallandsposten, 1992 
11 09. 
838 Per Nyström, ”En reporter i gamla hjulspår”, Göteborgs-Posten, 1992 11 08. 
839 Klas-Göran Karlsson, ”Historien om Sverige, del 1: Från islossning till kungarike”, Historielärar-
nas Förenings Årsskrift, 1992/1993, s. 168. 
840 Englund, Expressen, 1992 11 26; Lars-Olof Larsson, ”Historier om Sverige”, Smålandsposten, 
1992 11 05; Lindegren, Dagens Nyheter, 1992 10 19; Lindkvist, P1, 1992 11 03; Hans-Lennart Lundh, 
”Historien om Sverige, del 1: Från islossning till kungarike”, Historielärarnas Förenings Årsskrift, 
1992/1993, s. 169–170; Nevéus, Upsala Nya Tidning, 1992 10 21; Norborg, Sydsvenska Dagbladet, 
1992 11 07; Nyström, Göteborgs-Posten, 1992 11 08. 
841 Birgit och Peter Sawyer, ”En svensk historia med många fel”, Svenska Dagbladet, 1992 11 01. 
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Varje docent letar efter sin specialitet – det är naturligt. Men 

denna bok är skriven för dem som aldrig läst en enda histo-

riebok och inte heller har tillgång till all den litteratur som 

kommit ut under tidigare årtionden. Min uppgift är att leda 

de nya läsarna, och alla dem som kanske en gång fått läsa Sve-

riges historia, men som glömt bort allting, varsamt in i histo-

riens fantastiska värld, få dem intresserade och nyfikna så att 

de sedan själva kan tränga in i de lärda docenternas mödo-

samma plitande. Min bok heter inte Sveriges Historia utan 

”Historien om Sverige” – min version.842 

Samtidsanalogierna var ett återkommande inslag även fortsättningsvis i det 

andra och tredje bandet; Gustav Vasa och hans söner och döttrar och När Sve-

rige blev stormakt. Samtidsanalogierna var emellertid inte lika frekvent använda 

där som i Från islossning till kungarike. I det andra och tredje bandets löptext 

betonar Lindqvist också den narrativa och subjektiva karaktären genom att refe-

rera till texten som ”denna berättelse” respektive ”den här berättelsen”.843 Det 

kan också tilläggas att Lindqvist var betydligt mer sparsmakad med samtidsana-

logierna i det kortare artikelformatet, i månadsmagasinet Månadsjournalen och 

veckotidningen Röster i Radio-TV, även om det rörde sig om samma ämnen och 

samma textmaterial som i böckerna och dokumentärserien.844 

 Vad samtidsanalogierna gör är att formulera ett igenkännande med det som 

hävdas vara identiskt mellan samtiden och det förflutna. Läsaren får ta del av 

fenomen från deras erfarenhets- och livsvärld att relatera till för att skapa intresse 

och engagemang. Samtidsanalogierna tillhandahåller en konkret referensram om 

det förgångna. Den här mer intima, personliga och bitvis anakronistiska historien 

skiljer sig formmässigt från stilen i den lärobokshistoria och de populärveten-

                                                             
842 Lindqvist, ”Boken är min version av Historien om Sverige”, Svenska Dagbladet, 1992 11 09. 
Lyssna även på debatten mellan Lindqvist och Birgit Sawyer där Lindqvist formulerar sin uppgift på 
ett snarlikt sätt, ”Hela Sveriges radio direkt”, P1, 1992 11 06. 
843 Lindqvist, Gustav Vasa och hans söner och döttrar, 1993, s. 204; När Sverige blev stormakt, 
1994, s. 25. 
844 Jämför med Lindqvist: ”En officer och herreman”, Månadsjournalen nr 10, 1991, s. 60–67; Må-
nadsjournalen nr 1, 1992, s. 40–47; Månadsjournalen nr 4, 1992, s. 46–53; Månadsjournalen nr 11, 
1992, s. 58–64; ”Den sista festen. Herman Lindqvist berättar om en kunglig natt med de svenska 
konstnärerna i Paris 1784”, Månadsjournalen nr 9, 1993, s. 62–68; Månadsjournalen nr 8, 1994, s. 
72–76; Röster i Radio-TV nr 28, 1989, s. 8–10; Röster i Radio-TV nr 11, 1992, s. 12–13, 74; ”Jag 
drömmer om heliga Birgitta”, Röster i Radio-TV nr 52/1, 1992/1993, s. 14–15. 
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skapliga synteser som Lindqvist positionerar sig mot. I stället för historieläro-

böckernas och de vetenskapliga översiktsverkens oftast tillrättalagda, distanse-

rade och sakligt passiva form, ges utrymme åt det osäkra, det sinnliga och det 

personliga. Lindqvists historia är inte en strikt intellektuell förklaring av ab-

strakta förflutna epoker utan en tydlig författarrösts kåserande om en personori-

enterad historia. Samtidsanalogierna anspelar på läsarnas verklighet och erfaren-

heter som kan underlätta intresset, motivationen och engagemanget att läsa om 

mer eller mindre abstrakta storheter som, i fråga om Från islossning till kunga-

rike, den äldsta historien. 

 

Tempusets betydelse och känslan för historia 

Användningen av historiskt presens karaktäriserar främst biografin Axel von 

Fersen, som också kommer att användas som fallstudie av Lindqvists subjektivt- 

och empatiska berättarmetod, men det är ett genomgående berättargrepp i Lin-

dqvists historieskildringar. Innan studien av Axel von Fersen tar vid, ska några 

exempel på historiskt presens i de andra böckerna, och recensenternas reaktioner 

på bruket av tempusformen, kort nämnas. 

 I Revolution! används det bland annat i skildringen av kung Ludvig XVI:s av-

rättning. Utifrån betjänten Clérys redogörelser beskrivs bland annat hur ”kungen 

verkar trött och prästen föreslår att han ska dra sig tillbaka till sovrummet”.845 

Vidare står att läsa: ”kungen småpratar och berättar hur bra han sovit”.846 En 

recensent framhöll också hur ”[d]en inträngande, atmosfärrika, gestaltningen av 

revolutionsoffrens begapade transport till avrättningsplatsen” fick henne att 

”rysa av skräck”.847 

 Historiskt presens används sporadiskt i Historien om Spanien. Det räcker 

emellertid för att en recensent irriterar sig på ”det kantiga språkbruket. Det gäller 

framför allt när han på nusvenskt maner försöker sig på så kallat historiskt pre-

sens”.848 Även i Christofer Columbus används tempuset emellanåt. Till exempel 

inleds det åttonde kapitlet som följer: 

Långt före gryningsljuset fredagen den 3 augusti 1492 är det 

Amiralens tur att ensam mottaga den heliga nattvarden. Så 

                                                             
845 Lindqvist, Revolution!, 1989, s. 162. 
846 Ibid., s. 164. Historiskt presens förekommer till och från i kapitel XVI s. 159–168. Se även skild-
ringen av Charlotte Cordays mord på Jean-Paul Marat s. 181. 
847 Anna-Mi Wendel, ”Spännande om svenskarna i franska revolutionen”, Kvällsposten, 1989 06 22. 
848 Sanner, Västerbottens-Kuriren, 1991 11 05. 
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låter han sig ros ombord på Santa Maria där besättningen va-

rit vaken hela natten.849 

Amiralen är Columbus. Den ende recensenten som nämner tempuset anmärkte 

att det var störande med blandningen av historiskt presens och imperfekt.850 

 I de tre första banden av Historien om Sverige används historiskt presens 

överlag sparsamt och bara i enstaka meningar. Ett undantag återfinns i Från 

islossning till kungarike där hela stycken har tempusformen i det tolfte kapitlet 

”Då Sverige var störst i Europa”.851 Bland annat i stycket om mötet mellan Birgitta 

och påven Urban V 1367: 

Birgitta presenterar stolt sina söner. Påven tittar på den en-

kelt klädde Birger, iförd hövisk fotsid kåpa, och han ser den 

granne Karl, helt modemässig i riddardräkt med hermelin-

mantel, silverbälte, bjällror, riddarkedja och halsband.852 

Nyttjandet av historiskt presens underlättas av tillgången på detaljerade källor 

och redogörelser över det aktuella händelseförloppet. För skriftlig svensk histo-

rias vidkommande är det först på 1300-talet det börjar växa fram en rikligare 

dokumentation. Finns det, som vad gäller tiden före, knappa uppgifter blir det 

också svårt att göra en levande beskrivning av det skedda. Det mest uppenbara 

syftet med att använda historiskt presens i populärhistoria är just att ge en må-

lande och inlevelsefylld skildring som ger läsaren känslan av att befinna sig mitt 

i händelseförloppet. En recensent som var kritisk till Lindqvists bruk av tempus-

formen i flerbandsverket var Stigbjörn Bergensten i sin recension av Gustav Vasa 

och hans söner och döttrar: 

Däremot gillar jag inte hans påhitt att ständigt blanda tem-

pus. Att skriva i presens kan ibland vara effektfullt när man 

                                                             
849 Lindqvist, Christofer Columbus, 1992, s. 75. 
850 Hans Olov Ohlson, ”Slarvigt om Columbus – Herman Lindqvist!”, Norrländska Socialdemokra-
ten, 1992 08 03. 
851 Lindqvist, Från islossning till kungarike, 1992, se främst s. 310–318. 
852 Ibid., s. 302. 
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vill understryka det dramatiska i en handling, men Lindqvist 

blandar till synes ostrukturerat och framförallt alltför ofta.853 

För att återgå till Axel von Fersen används historiskt presens där återkommande 

genom hela boken. Redan i första kapitlets inledande mening används tempuset: 

”Den första raketen exploderar i ett regn av stjärnor. Det går ett sus genom folk-

havet, flera hundra tusen förväntansfulla parisare trängs på torget och vid Seines 

stränder”.854 Om en ung, i boken ännu inte namngiven, von Fersen skrivs det att 

”[h]an är fjorton år. Han ser redan nu var Stockholm slutar och den verkliga resan 

börjar”.855 Ett sista exempel från första kapitlet är meningen ”[m]en i dag är det 

söndagen den 3 juni och resan har bara börjat”.856 En recensent framhöll just den 

här upptakten som suggestiv.857 

 Den ende recensent som nämner tempuset, historikern Lars-Arne Norborg, 

medger den spänningsskapande poängen men betonar att det likväl blir banalt 

och belastande för biografin: 

Det ständiga bruket av historiskt presens och de korta, bisats-

lösa meningarna för stundom tankarna till ishockeyreferat av 

Lennart Hyland, som ju också var en mästare i att hålla spän-

ningen vid makt.858 

Ifall perspektivet på den franska revolutionen i Revolution! var mångfasetterat, 

med en viss tonvikt på revolutionärernas intressen, är det i Axel von Fersen ”den 

detroniserade aristokratin” som har ordet.859 Att en omskrivning av huvudperso-

nens dagboksanteckningar har den effekten är inte förvånande. Mer problema-

tiskt blir det att läsaren mestadels befinner sig, så att säga, i huvudet på von Fer-

sen. Hans återgivna och öppenhjärtliga tankar representerar den av samhällsut-

vecklingen allt mer förbigångna aristokraten. Hans tankevärld bidrar därför inte 

till någon större förklaring av de revolutionära krafter som var i rörelse. Boken 

                                                             
853 Stigbjörn Bergensten, ”Nu väntar vi på Cecilia Vasa story”, Nerikes Allehanda, 1993 11 03. 
854 Lindqvist, Axel von Fersen, 1991, s. 9. 
855 Ibid., s. 11. 
856 Ibid., s. 12. Se hela kapitel 1, s. 9–18. Tempusformen används även frekvent i resten av boken. 
857 Theorin, Borås Tidning, 1991 10 30. 
858 Norborg, Sydsvenska Dagbladet, 1991 12 19. 
859 Norborg tyckte att det var en av de mest aristokratiska skildringarna av revolutionen han hade 
läst; Sydsvenska Dagbladet, 1991 12 19. 
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kan såtillvida sägas vara en otidsenlig betraktelse.860 För den skull är den emel-

lertid inte nödvändigtvis mindre intressant; även de så kallade förlorarnas histo-

ria är historia. Det kan jämföras med Peter Englunds val att tvärtom låta en kar-

riärist från den uppkommande borgarklassen, och sedermera nya adeln, få per-

sonifiera den svenska stormaktstiden i Ofredsår (1993) och Den oövervinnerlige 

(2000). Den ambitiöse och uppkommande borgarsonen Erik Dahlbergs dagbok-

santeckningar används i dem för att skildra det svenska stormaktsväldet inifrån. 

Livsskildringen av von Fersen saknar ett konsekvent förklarat sammanhang av 

omvärlden runt subjektet och även av subjektet som sådant. Den bristande dia-

logen med det förflutna var också något som flera recensenter kritiserade.861 

 Samtidigt var det också flera av både dessa recensenter, och andra recensenter 

av boken, som på olika sätt uttrycker att de fängslades av Lindqvist skildring av 

hans liv. Ord som engagerade, berättarglädje, lättflytande, fartfyllt, mustigt, un-

derhållande och lättläst är några av de adjektiv som används. Av de tolv under-

sökta recensionerna är det bara en som inte har något positivt adjektiv alls att 

säga om narrativet.862 Boken verkar utifrån recensenternas perception delvis 

kunna summeras som en engagerat skriven och underhållande tragedi. Såtillvida 

stämmer Axel von Fersen väl överens med en gängse karaktärisering av populär-

kulturell historia som visserligen i avsaknad av strukturer och de långa linjerna, 

men som i gengäld är rik på engagerande berättelser om människors liv.863 

 En av de huvudsakliga slutsatserna i Commersialised History, rörande hur 

historia berättas i europeiska populärhistoriska magasin, är hur framträdande 

personifieringen är på bekostnad av beskrivning den historiska kontexten och 

analys av kausaliteten.864 Historisk utveckling blir de extraordinära personlighet-

ernas, de ”stora” männens, verk. Personifieringen tenderar följaktligen också att 

leda till en överbetoning av psykologiska antaganden om karaktärerna, deras in-

tentioner och motiv. Samtidigt är det ett tacksamt sätt att få läsaren att känna sig 

                                                             
860 Något som även framhölls av Henrik Berggren i ”’Horan var djärv och fräck ända till slutet’”, 
Dagens Nyheter, 1992 04 12. 
861 Kaj Wengström, ”Axel von Fersen”, Historielärarnas Förenings Årsskrift, 1991/1992, s. 142; 
Torgny Nevéus, ”En aktör på operettscenen”, Upsala Nya Tidning, 1992 02 01; Strömberg, Göte-
borgs-Posten, 1991 12 18. 
862 Strömberg, Göteborgs-Posten, 1991 12 18. 
863 Jämför med karaktäriseringen av ”alternativ/masskulturell formidling”, Bryld, et al., 1999, s. 
162–177. 
864 Popp, 2015, s. 61–62. 
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nära händelserna, som ofta är temporärt avlägsna och utgör inslag i en främ-

mande värld för läsaren.865 Lindqvists upplägg är såtillvida typiskt för en utpräg-

lat kommersiell populärhistoria. En viktig skillnad i hans böcker, i jämförelse 

med den generella karaktäriseringen av artiklarna i populärhistoriska magasin, 

är emellertid att Lindqvist i narrativet utgör en tydlig berättare som uttryckligen 

kan referera till litteratur och exempelvis reflektera över sannolikheter. Denna 

omständighet gäller även när Lindqvist skriver populärhistoriska artiklar för må-

nadsmagasinet Månadsjournalen och veckotidningen Röster i Radio-TV. När 

Lindqvist exempelvis skriver om Axel von Fersens liv i Månadsjournalen formu-

lerar han sig som följer: 

De flesta forskare, i synnerhet svenska sådana, försöker i ett 

något slags försenad penisavund, energiskt bevisa att Fersen 

aldrig kunde ha kommit drottningen nära fysiskt. Den fin-

landssvenska professorn Alma Söderhjelm, som är den per-

son som studerat Fersen och hans tid grundligast är helt över-

tygad om att paret hade ett intensivt kärleksförhållande och 

att det var så kroppsligt det bara kunde bli. 

 Personligen håller jag med Söderhjelm.866 

Den nämnda drottningen är Marie-Antoinette. Det ska dessutom poängteras att 

Månadsjournalen var ett samhällsorienterat magasin, och inte ett populärhisto-

riskt sådant, varför anledningen till att Lindqvist överhuvudtaget skrev om histo-

ria i det torde vara ett resultat av hans kända namn, snarare än av magasinets 

behov av historiska artiklar. När Lindqvists namn är ett så tydligt motiv till en 

artikel har tagits med i en publikation kan han också ta sig stora friheter som 

berättare. 

 Betoningen av von Fersens upplevelser, den begränsade problematiseringen 

och den vaga explicita historiseringen av epoken i boken, är inte enbart belastad 

med brister. Förfarandet har också fördelar. Läsaren borde trots begränsning-

arna få en bra inblick och förståelse i hur det var att som aristokratisk grand 

seigneur, herreman, uppleva och överleva det egna ståndets och samhällssyste-

mets slut i Europa. Läsaren får till dels en visserligen inte så förklarad men desto 

                                                             
865 Ibid. 
866 Lindqvist, Månadsjournalen nr 10, 1991, s. 64. 
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mer personligt och känslomässigt upplevd inblick i epoken med historiskt pre-

sens realtidskänsla. Det subjektivt- och empatiska greppets mikronivå kan ge-

nom att följa en eller flera personers medvetande, tankar och förändring över tid, 

i samspel med sin omvärld, ge läsaren en känsla för epoken som inte är att för-

ringa. Människan lever i samhället men samhället lever också i människan.867 Att 

det feodaladliga samhället levde i von Fersens medvetande och självuppfattning 

görs tydligt. Bland annat i skildringen av von Fersens reaktioner på Gustav III:s 

statskupp 1789 då kungen utnyttjade den adelsfientliga stämningen inom de tre 

andra stånden i riksdagen för att göra sig av med adelsoppositionen. Aristokra-

tins främsta företrädare arresterades. Till dem hörde von Fersens far; greven, 

riksrådet och fältmarskalken Fredrik von Fersen. Adelns privilegier och företräde 

till jord och ämbeten reducerades och kungen blev enväldig: 

Revolutionen i Stockholm är rena operetten jämförd med det 

som sker i Frankrike. Blodiga kravaller har brutit ut på flera 

håll. Tonen och utfallen i tidningarna mot kungahuset och 

aristokratin blir alltmer hätska. Fersen reagerar instinktivt 

mot brutaliteten och vulgariteten. För honom är adelns privi-

legier något som aldrig får rubbas. För honom, liksom för så 

många andra i hans samhällsklass, är detta fullt jämförbart 

med braminernas inställning i Indien till de kastlösa. Fersen 

är som en mycket kastmedveten bramin, det har med blods-

mystik att göra, inte med förnuft eller faktiska förhållanden. 

För honom är en icke-adlig person som en kastlös för en bra-

min, han är oren helt enkelt. Man kan ta privilegier från aris-

tokratin, men man kan aldrig ta adligheten från dem. Skillna-

den finns där till döddagar. Ingen mänsklig kraft kan någon-

sin jämställa honom med en icke-adlig.868 

Von Fersen framställs följaktligen inte som en man i takt med tiden, utan som en 

utomordentlig representant för ”l’ancien régime”. 

 Lindqvists förfarande med inriktning på personer och yttre dramatik överens-

stämmer inte bara med det vanliga upplägget för artiklar i populärhistoriska ma-

gasin, det har också mycket gemensamt med den historiska romanen, som ofta 

                                                             
867 Sødring Jensen, 1983, s. 146 ff. 
868 Lindqvist, Axel von Fersen, 1991, s. 81. 
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kännetecknas av bland annat dessa grepp. Sven Sødring Jensen menar att den 

historiska romanen oftast brister i två avseenden; den kan framträda som en all-

mängiltig psykologisk eller moralisk berättelse med historien som exotisk kuliss, 

eller så kan den bli en historisk lärobok med påklistrad dramatik och medveten-

het.869 Ingen av dessa brister kan riktigt hållas emot Lindqvists populärhistoriska 

biografi. Även om den explicita historiska förklaringen är högst begränsad fun-

gerar den likväl historiskt i det att läsaren får följa en historisk persons och ett 

historiskt samhällssystems förändringsprocess genom främst huvudpersonens 

tankar, känslor och agerande. Jensen för vidare en identitets- och emancipato-

riskt orienterad hermeneutisk argumentation om att romanpersonernas identitet 

ska vara historisk och därmed i olika grad främmande för läsaren, som samtidigt 

ska kunna känna igen sig själv i deras upplevelser och agerande för att kunna 

sätta in sin egen identitet i händelserna. Syftet är att läsaren, i Jensens fall elever 

i historieundervisningen, ska bli historiskt medvetna.870 Eleverna ska både leva 

sig in i romanens berättelse och lära sig att kritisera den som en narrativ kon-

struktion. 

 Jensen underkänner den vetenskapliga traditionens kronologiska och tema-

tiska undervisning och dess rationella, logiska och argumenterande diskurs; den 

har berättelsens form men meningen som konstituerade narrationen, utan vilken 

berättelsen enbart blir en kronologisk uppräkning, har gått förlorad. Den histo-

riska romanen ska likväl inte vara ett pensum att tas bokstavligt, utan ett identi-

fikationsskapande moment i att få eleverna som demokratiska medborgare att 

tänka med, mot och bortom historien. Historia som ”bevidsthed” innefattar di-

mensioner av personlig upplevelse och personlig handling. Utvecklar en männi-

ska historiskt medvetande är denne på väg att inte endast veta historia utan också 

bli medveten om att denne är historia.871 

 För att återgå till Lindqvists levnadsteckning av von Fersen poängterar Jen-

sens resonemang betydelsen av att det historiska narrativets individualisering 

som förutsätts ge bättre möjligheter till, om inte en motsägelsefull identifikation, 

så åtminstone inlevelse och genom den en meningsfullhet. Utifrån dessa resone-

mang kan dominansen av von Fersens subjekt och frånvaron av objektiva struk-

turella ramverk, principiellt sett, vara en fördel snarare än en nackdel. Läsaren 

ges tillfälle att erfara, och kanske leva sig in i, vad det kan innebära att först vara 

i de storpolitiska händelsernas centrum för att sedan överleva sin epok och sin 

                                                             
869 Sødring Jensen, 1983, s. 146 ff. 
870 Sødring Jensen, 1988, s. 178–189; se även densamme 1990. 
871 Ibid. 
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aristokratiska krets, för att leva kvar som ett slags storvulen artefakt från en svun-

nen tid. Bokens förtjänst och brist kan illustreras med två kommentarer från re-

censenterna. Litteraturvetaren Göran Hägg bejakar dess potentiellt positiva sida: 

Axel von Fersen var inget geni, och allt han stod för var dömt 

och ruttet. Men man läser om hans öde med stigande sympati 

för honom som människa. Han var lojal, ridderlig och alldeles 

fri från opportunism. Han är den sista representanten för en 

epok och kultur.872 

Torgny Nevéus framhäver tvärtom den negativa aspekten med bokens upplägg: 

Lindqvist har mycket att berätta och han gör det bra. Men inte 

är det en bok som stimulerar till fortsatt tankeverksamhet, in-

spirerar till nya uppslag. Man lägger ifrån sig boken och sä-

ger: Det var roligt så länge det varade. Om nu ett sådant ut-

tryck kan tillåtas om ett levnadslopp som slutade så sällsynt 

tragiskt. 873 

Bokens historieskildring har fördelen med det närmast kronologiska resedags-

boksupplägget att läsaren får följa ett historiskt subjekt, dess upplevelser och för-

ändring, över en längre tid. Läsaren tillåts leva sig in i vad det kan innebära att 

vara aristokrat under revolutionsperioden. I avsaknaden av en mer självständig 

värdering av vem von Fersen var, blir han i stället i mycket sina egna, högst pri-

vata, dagboksanteckningar. Frånvaron av ett tydligt grepp om ämnet är proble-

matisk med en historievetenskaplig värdering med betonandet av att historia inte 

bara är händelser utan också förklaringar av dem. Historikern Jan Lindegren me-

nade exempelvis att det inte var oförargligt att som journalist välja bort aspekter 

av historien ”bara för att behaga sin publik”, eftersom historia inte bara handlar 

om vad som har hänt utan också om varför det har hänt.874 I fall däremot lärandet 

och inlevelsen med förflutna människor bejakas, baserat på historia som med-

vetande, gör det inte läsarens inlevelse i det förflutna sämre. Tvärtom, kan det 

                                                             
872 Göran Hägg, ”Von Fersen avklädd”, Aftonbladet, 1991 11 20. 
873 Nevéus, Upsala Nya Tidning, 1992 02 01. 
874 Sundelin, Månadsjournalen, 1993, s. 61–62. 



 

209 
 

vara ett effektivt sätt att skapa inlevelse med ett minimerat antal medlande in-

grepp från författaren. 

 Historieskildringen har nackdelen med den relativa frånvaron av explicit hi-

storisk förklaring av såväl subjektet som det omgivande samhället; huruvida lä-

saren vet vad det är den föreställer sig överlämnas med det i stor utsträckning till 

läsarens förkunskaper om perioden. Ytterst härrör den här delningen till om det 

är känslan för, eller förklaringen av, det förflutna som prioriteras högst. Det blir 

i Axel von Fersen tydligt att ifall det subjektivt- och empatiska berättargreppet 

inte balanseras med ett mer analytiskt och förklarande grepp, riskerar resultatet 

att upplevas som något poänglöst, eftersom narrativet blir helt utelämnat till de 

skildrade händelsernas intrig och spänning. Förfaringssättet kan jämföras med 

Englunds dubbla berättarperspektiv som ofta kombinerar den subjektiva när-

varoeffekten med metaberättelsens förklarande distanseffekt. 

 Vissa paralleller kan dras mellan de didaktiska resonemangen i ovanstående 

diskussion om populärhistoria och studieförbundens och hembygdsrörelsens ar-

bete med historia under 1900-talet eftersom det i båda fallen handlar om historia 

som människor tar del av på eget initiativ. Deras verksamhet visar vad människor 

har funnit intressant att studera när de själva har valt ämnet för studiecirklarna. 

Historikern Samuel Edquist visar att det inom folkbildningen främst har varit de 

estetiska elementen som har betonats.875 Historien skulle vara levande, känslo-

laddad och helst knyta an till något konkret. Känslor, glädje, lek och upplevelser 

har använts som pedagogiska redskap. Politiskt skulle historien bidra till att upp-

fylla ett bestämt syfte för avgränsade grupper; exempelvis att skapa identitet och 

igenkännande och för att ladda en viss företeelse – en bygd, släkt, arbetsplats, 

yrke, klass, etcetera – med historiska exempel. Folkbildningens användning av 

historia står i kontrast till historieforskningens praxis där det historiska arbetet 

huvudsakligen är en intellektuell och reflekterande process. Kunskapsmässiga 

överväganden om korrekthet, analys och förklaring dominerar således den veten-

skapliga historien. Om än betydligt vagare kan den här tendensen också noteras 

i en jämförelse mellan Lindqvists och Englunds populärhistoria under samma 

period. Englunds historieskildringar karaktäriseras av en betydligt mer genom-

arbetad och framträdande kunskapsmässig dimension än vad som återfinns i 

Lindqvists mer effektsökande historieskildringar. 

 

                                                             
875 Edquist, 2009, s. 379–403. 
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Akademin som de andra 

I kontrast till de förment objektiva historikernas ofta passiva tilltal är berättar-

rösten i mycket av Lindqvists populärhistoria närvarande och aktivt värderande 

av både historiska personer och, som sagt, forskarna. Lindqvists återkommande 

nonchalanta behandling av och spefulla ton gentemot historiker, arkeologer och 

andra forskare gör att en förtrolighet och en samhörighet kan etableras mellan 

läsaren och berättaren, där berättaren distanserar sig från de trätande ”lärde 

män” vilka associeras med den introverta historievetenskap som Lindqvist popu-

lärhistoria både vänder sig mot och är beroende av.876 Lindqvist har själv kom-

menterat denna paradox: 

Utan deras ibland väldigt träaktiga skriverier skulle jag inte 

kunna skriva någonting alls. Jag är tacksam för deras idoga 

arbete; de som har suttit i sju år och sorterat räkningar från 

Johan III:s tid. Det är ett väldigt arbete som kräver respekt. 

Genom att jag tar med sådana arbeten, så kommer de fram; 

det är kanske ingen som har hört talas om den boken förut. 

Jag kan inte se någon motsättning, egentligen.877 

Raljansen över forskarsamhället är trots denna respekt ett genomgående tema i 

både intervjuer och historieskildringar. Som mest frispråkig är raljansen i Från 

islossning till kungarike och i viss mån Historien om Spanien. Därefter är den 

inte lika frekvent i historieskildringarna, även om de förekommer också där.878 

Däremot verkar den snarast ha tilltagit i intervjuer, förmodligen som en konse-

kvens av den hårda kritik som framför allt det första och det tredje bandet i Histo-

rien om Sverige fick från akademiker. 

 Angående väggmålningarna i Altamiragrottan i Historien om Spanien besk-

rivs bland annat hur så kallade grottarkeologer ”under stigande upphetsning får 

man förmoda – tyckt sig se allt fler symboler för manliga och kvinnliga könsdelar, 

symboler för samlag”. Även freudianska grottforskare som ”känner att de vandrar 

                                                             
876 Lindqvist, Från islossning till kungarike, 1992; citat s. 79. Se även ”lärda män”, s. 227. 
877 Zander, Populär Historia, 1998, s. 56. 
878 Se t ex Gustav Vasa och hans söner och döttrar, 1993, s. 23–24; När Sverige blev stormakt, 
1994, s. 10–11, 121, 124. 
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i ett slags förtidsmänniskans och hela mänsklighetens sköte och livmoder” 

nämns: ”[f]ör dem är allt de ser på väggar och i tak uttryck för kön och samlag”.879 

 I samband med över 2000-åriga kvinnostatyer som påträffats i gravar nära 

Alicante, Murcia och Albacete skrivs om historikerna: 

Den enda tänkbara förklaringen till deras existens som de 

starkt machofixerade spanska samtida historikerna kom på 

var att damerna inte var några damer, de var utklädda herrar! 

Seriösa uppsatser i ämnet skrevs.880 

Forskare och deras resultat presenteras likväl inte enbart i ironiserande och spe-

fulla ordalag, utan också sakligt konstaterande. Den raljerande tendensen är 

emellertid intressant eftersom det irriterade många och kom att bli central i den 

mediala debatten. Följande stycke får tjäna som exempel på den här jargongen i 

Från islossning till kungarike: 

Det är roligt att läsa historia, för historikerna, dessa utåt sett 

ofta mycket allvarliga och kanske tråkiga personer, blir ofta 

roligare än vad de själva tänkt sig. Varje generation har sina 

historiker som med ett överlägset, i bästa fall roat, småleende 

lägger företrädarnas mödosamt hopplitade verk åt sidan och 

publicerar sin egen, givetvis den enda och slutgiltiga, kor-

rekta, version av vad som hänt en gång.881 

Lindqvist intar emellertid också själv stundtals denna hållning, exempelvis i fråga 

om slaget vid Bråvalla då han hävdar hur det egentligen var.882 Även i samtida 

intervjuer framhävs den här synen på historievetenskapen då han menar att 

bland svenska historiker råder ”enregimssystemet” där den senaste forskningen 

alltid ska ersätta den tidigare vilken slängs på sophögen.883 Lindqvist beklagar sig 

också över den specialisering som han menar råder inom historieforskningen 

                                                             
879 Lindqvist, Historien om Spanien, 1991, s. 19. För spefulla kommentarer av vetenskap i samma 
kapitel se även s. 20, 26, 29. 
880 Ibid., s. 29. 
881 Lindqvist, Från islossning till kungarike, 1992, s. 23. För fler prov på raljansen gentemot forskare 
se s. 28, 60, 68, 79, 82. 
882 Ibid., s. 119–125. 
883 ”Hela Sveriges radio direkt”, P1, 1992 11 06. 
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med olika inskränkta forskare som ”inte låter någon annan titta på hans papper”. 

Som exempel nämner han en historiker som ägnade femton år åt att studera tre 

år av den unge Gustav II Adolfs liv för att sedan inte våga forska om hans fortsatta 

liv som kung.884 Sin egen uppgift positionerar han i kontrast till dessa revirtän-

kande historiker. Utan bindningar eller lojaliteter till det akademiska vill han ta 

fram det roligaste av forskarnas respektive forskargärning som beskrivs som 

”guldgruvor att ösa ur”.885 Av åren i kvällstidningsbranschen säger han sig ha lärt 

att ”vaska fram det göttaste i en story”. Efter att de ”göttaste”, de bästa, bitarna 

identifierats koncentreras stoffet varpå poängen och det roliga framhävs: 

Och det har ju inte varit fint i Sverige, man får inte berätta 

sådana saker. Utan du ska hålla dig till statistik, årtal eller nå-

got oerhört tråkigt – som också är viktigt – men inte alls hu-

vudpoängen med hela historien. Utan huvudpoängen är att 

det handlar om människor; Sveriges historia är summan av 

alla människors historia som har bott här och inte något an-

nat. Och det har vi inte fått berätta om.886 

Risken med förfarandet att försöka skapa en samhörighetskänsla, ett vi, med lä-

sarna gentemot de lustiga lärde som aldrig verkar komma överens, är att det kan 

upplevas som populistiskt; som en raljant kritik utan egen kunskapssyn eller 

historiesyn. Bland recensionerna till Historien om Spanien förekommer emeller-

tid ingen kritik av den raljanta tonen. Flera av recensenterna till Från islossning 

till kungarike reagerade däremot negativt på hur forskare omskrevs och det var 

inte enbart akademiker, utan också kulturjournalister som reagerade.887 Till ex-

empel menade Matti Häggström i Barometern att Lindqvist ”raljerar ibland med 

historikernas tvister och verkar själv fastna för den version som är festligast. Men 

omprövningar och delade meningar om källor – vilka var fåtaliga i historiens be-

gynnelse – är inget självändamål utan uttryck för seriöst sökande efter sanning 

                                                             
884 ”Sverigeredaktionen”, P1, 1992 09 11. 
885 ”Hela Sveriges radio direkt”, P1, 1992 11 06. 
886 ”Sverigeredaktionen”, P1, 1992 09 11. 
887 Erik Hedling, ”Lekman utan lyhördhet”, Allt om böcker nr 1, 1993, s. 56; Gunnar Henriksson, 
”Från islossning till kungarike. Herman Lindqvists roliga historia”, Norrköpings Tidningar, 1992 10 
19; Larsson, Smålandsposten, 1992 11 05; Lång, Skånska Dagbladet, 1992 12 01; Norborg, Arbetar-
bladet, 1992 11 04; Norborg, Sydsvenska Dagbladet, 1992 11 07; Sawyer, Svenska Dagbladet, 1992 
11 01. 
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och fakta”.888 Klas-Göran Karlsson hävdade att Lindqvist hade att lära av fors-

karsamhället: 

Det gäller hans ständigt återkommande förklenande och ned-

sättande benämningar av forskare i allmänhet och historiker 

i synnerhet. Lindqvist, som inte alltid verkar medveten om att 

han för sitt författarskap står i djup tacksamhetsskuld till 

mycken tidsödande och vederhäftig historievetenskaplig 

forskning, borde snarast lära sig att andra författare och de-

ras ståndpunkter bör refereras och kritiseras sakligt och vär-

defritt. Det är billigt, ovärdigt och ohederligt att utmåla histo-

riker som löjeväckande intellektuella vindflöjlar för att däri-

genom själv kunna framstå som höjd över all vetenskaplig 

träta. Populistiska poänger är precis lika osmakliga i Lin-

dqvists genre som i historievetenskapen.889 

Raljansen gentemot historiker förekom även i ”Hermans historia”. I den tredje 

säsongen hävdar Lindqvist, på tal om slaget om Visby 1361, att ”historikerna – på 

historikernas vis – som alltid oense om det mesta”.890 I samma säsong, på tal om 

Nyköpings gästabud 1317, påstår han med en snarlik formulering att ”historiker 

som sällan är eniga om någonting, de är i alla fall överens om att på den här festen 

dracks det förmodligen ganska friskt”.891 I den andra säsongen finns ett exempel 

på hur Lindqvist framställer sig själv som det sunda förnuftet som, tillsammans 

med publiken, står över historikernas ensidighet i fråga om förståelsen av den 

heliga Birgitta: 

Våra historiker brukar välja ett av två sätt att skildra Birgitta 

på: om historikern är religiös så anlägger han gärna ett 

mycket respektfullt och andligt tonfall. Han talar dämpat, så 

här, och när man går genom programmet så går man gärna 

lite stelt, så här, och man hör gregoriansk musik eka i valven 

i bakgrunden – för så var det ofta under medeltiden. Men om 

                                                             
888 Häggström, Barometern, 1992 11 17. 
889 Karlsson, Historielärarnas Förenings Årsskrift, 1992/1993, s. 169. 
890 ”Hermans historia: Visby brandskattning – som aldrig ägde rum!”, TV2, 1994 11 29. 
891 ”Hermans historia: Håtunaleken och Nyköpings gästabud”, TV2, 1994 12 20. 
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berättaren är icke-religiös – aktiv ateist rentutav – eller på 

annat sätt oförmögen att förstå religion och andliga känslor, 

då har man en mer käck linje: Birgitta, det här sexualfrustre-

rade, maktsugna och påflugna madamen, som plågade sin 

omgivning med sina oläsbara skriverier. Men vi – som är 

både objektiva och kloka – vi väljer här naturligtvis den enda 

rätta vägen: vägen både och.892 

Tonen är återigen roande och raljerande, och framställningen Lindqvists lättsamt 

humoristiska. 

 Såväl ämnesvalen, samtidsanalogierna, det växlande bruket av historiskt pre-

sens som den spefulla tonen gentemot forskare olika former av publikfriande och 

identitetsskapande funktioner. De i slutänden normativt orienterade valen av 

ämnen är konsekvent samtidskänsliga, från 200-årsfirandet av den franska revo-

lutionen 1989, till frågor om svensk identitet och härkomst från 1991 och framåt 

med ”Hermans historia” och Historien om Sverige. De stilistiska samtidsanalo-

gierna hjälper läsaren att finna igenkännande hållpunkter i vad som kan upplevas 

som ett avlägset och främmande förflutet. Historiskt presens ger valda delar av 

historieskildringarna en förtätad suggestiv närvarokänsla och den retsamma to-

nen mot det föreställda akademiska etablissemanget skapar en intimitet mellan 

berättaren och läsaren. 

 Den politiska dimensionens samtidsrelevans i kombination med det stilistiska 

greppet med den subjektivt- och empatiska metodens identitet, närvarokänsla 

och intimitet har många fördelar för att skapa relevans, intresse och engagemang 

inför historieskildringarna och kanske även historia i allmänhet. Främst histori-

ker framhävde emellertid negligerandet av den objektivt-förklarande och proble-

matiserande distanseffekten. Nedprioriterandet av den kunskapsmässiga di-

mensionen i Lindqvists historieskildringar blir tydlig genom frånvaron av ambit-

ioner utöver det lättsamt underhållande kåserandet i kombination med den ge-

nerella frånvaron av ett seriöst förhållningssätt till forskning. 

 I jämförelse med slutsatsen om Englunds historieskildringar under samma 

period blir en övergripande skillnad att han bejakade det kunskapsmässiga i 

mycket större utsträckning. Med hänsyn till Englunds bakgrund som akademiker 

är det föga förvånande. En ambitiös kunskapsdimension är emellertid inte med 

nödvändighet en entydig fördel för en populärvetenskaplig historiker som vill 

                                                             
892 ”Hermans historia: Den heliga Birgitta”, TV2, 1992 12 24. 
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mycket med sin populärhistoria. Som tidigare har visats är Englunds problem 

snarast det motsatta: viljan att förklara och berätta uttömmande kan ske på be-

kostnad av den specifika känsla som han hoppas skapa bland läsarna. 

 

Mottagandet 

Ulf Zander behandlar som sagt utförligt mottagandet av Från islossning till 

kungarike och något mer översiktligt även mottagandet av de följande två de-

larna av flerbandsverket, Gustav Vasa och hans söner och döttrar och När Sve-

rige blev stormakt.893 Likt förfarandet när det gällde recensenternas bedömning 

av Englunds Poltava kommer jag därför att kort referera Zanders resultat samt 

inflika och tillägga några egna iakttagelser från genomgången av perceptionen i 

medierna av de nämnda verken. Mottagandet av resterande verk kommer däre-

mot att redogöras för och diskuteras desto mer utförligt. 

 Lagom till uppmärksammandet och celebrerandet, sommaren 1989, av att det 

var tvåhundra år sedan den franska revolutionen bröt ut kom Revolution! Her-

man Lindqvist om Frankrikes blodiga år. En recensent formulerade det som att 

Lindqvist har en ”professionell känsla för vad som ligger i tiden”.894 Det är en rikt 

illustrerad bok i litet större format – som bok sett ett populärhistoriskt praktverk. 

I en reklamannons presenterades den som följer: 

REVOLUTION! Är en bok för alla som inte läser historie-

böcker. Den är fylld av spänning, humor och kärlek. Här be-

rättas också om alla svenskar som var med och påverkade 

historiens gång. Herman Lindqvist är radions korrespondent 

i Paris. En stor praktfull bok med mängder av illustrationer i 

färg och svart/vitt.895 

Den recenserades såväl i Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Svenska Dag-

bladet, som i flera av lokaltidningarna samt i kulturnytt i P1. Recensionerna var 

överlag mycket positiva. Det ansågs vara en medryckande skildring skriven i 

bästa journalistiska reportagestil om det yttre händelseförloppet. Det omfattande 

bildmaterialet uppskattades, även om flera irriterade sig på att bildtexterna ofta 

                                                             
893 Zander, 2001, s. 422–428, 436–444. 
894 Elisson, Nerikes Allehanda, 1989 07 14. 
895 Tidningsannons från Risbergs Bokhandel i Stockholm, Svenska Dagbladet, 1989 07 22. 
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bara var långa utsnitt och upprepningar av den löpande texten. Det nyhetsjour-

nalistiskt inspirerade berättargreppet med en identitetsskapande svenskkoppling 

fick både uppskattande och kritiska kommentarer. Vissa tyckte att det var ett ori-

ginellt och bra grepp medan andra menade att svenskarna fick omotiverat mycket 

utrymme i förhållande till deras marginella betydelse för händelseutveckl-

ingen.896 Kritiken handlade också om att det kronologiska upplägget med fokus 

på händelser och personer blev väl så perspektivlöst i frånvaron av övergripande 

problemformulering, teoretisk ansats och självständig analys. Journalisten Leif 

Larsson menade i Västerbottens-Kuriren att verket på många sätt var represen-

tativt för den populärhistoriska genren: 

Lindqvists bok är ett praktexempel på s.k populärhistoria, ett 

försök till en rak berättelse från svältvintern 1989 fram till 

Napoleons brumairekupp i november tio år senare. Som på 

ett pärlband träs de dramatiska händelserna upp en efter en 

[…] Men Lindqvist saknar ett fast perspektiv och frånvaron 

av hänvisningar till källor och en historiografisk diskussion 

blottar efterhand alltmer populärhistoriens svagheter. Fram-

ställningen blir för allmän och de underförstådda anspråken 

på neutralitet gör att resultatet gärna blir både ytligt och 

spänningslöst, trots dramatiken.897 

Författaren Anders Ehnmark hade en snarlik kritik. Han uppskattade den skick-

ligt gjorda kvällstidningsinspirerade urvalet att ”lyfta fram episoder och enskilda 

öden”, men menade att effekterna inte pekade mot någon helhet: 

Kris uppstår i kvällstidningsestetiken i det ögonblick förbin-

delsen mellan delen och helheten bryts. Då alltså detaljen inte 

längre säger något om det sammanhang den brutits ut ur, 

utan endast förmedlar sina egna våldsamma eller sentimen-

tala eller gripande effekter. Då det metaforiska tar slut. Då är 

                                                             
896 Tydligt eller vagt positiva var Lotte Möller, ”Reportrar och forskare mitt i revolutionen”, Dagens 
Nyheter, 1989 06 15; Örjan Magnusson, ”Revolutionsreportage”, Upsala Nya Tidning, 1989 07 14; 
Stig Strömholm, ”Reportage och analys – mer om franska revolutionen”, Svenska Dagbladet, 1989 
07 23; Söderqvist, P1, 1989 05 12. Negativa var Anders Ehnmark, ”Anders Ehnmark om franska re-
volutionen som kioskvältare”, Expressen, 1989 06 27; Elisson, Nerikes Allehanda, 1989 07 14; Leif 
Larsson, ”Från hovets vänsterprassel till revolutionärt själsliv”, Västerbottens-Kuriren, 1989 05 05. 
897 Larsson, Västerbottens-Kuriren, 1989 05 05. 
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vi nere på den underhållningsestetik som i så hög grad präg-

lar nyhetsflödet i dag. Korta knallar utan eko. Det är just en 

sån livlig platthet som ibland gör sig gällande i den Lin-

dqvistska revolutionsberättelsen.898 

De två nyss nämnda recensionerna var också de med mest utförlig kritik. Jour-

nalisten Lotte Möllers slutsats om Lindqvists debut som populärhistorisk förfat-

tare kan sägas summera den allmänna bedömningen av verket: 

För Herman Lindqvist är den [franska revolutionen – min 

anmärkning] en enastående story som det är en fröjd att be-

rätta. Det är en fullt respektabel uppfattning, men revolut-

ionen är ju mer än så. Den är ett gigantiskt problemkomplex 

och ställer ideologiska, filosofiska, moraliska och politiska 

frågor som fortfarande är brännande aktuella.899 

Notabelt bland recensionerna är vad som mycket väl kan vara den första sam-

mankopplingen mellan Lindqvist och Englund då recensenten menar att: ”Det är 

lysande berättarkonst som i det avseendet fördubblar antalet nya fräscha histori-

eskribenter, Peter Englund hann ju före med Poltava”.900 

 Lindqvists och fotografen Lars Tunbjörks bok Om sakernas tillstånd i Paris 

200 år efteråt, som kom hösten 1989, passerade relativt obemärkt i medierna 

och renderade enbart ett fåtal recensioner utan nämnvärt intresse, varför de läm-

nas därhän.901 

 Lindqvists följande populärhistoriska verk, Historien om Spanien, som kom 

hösten 1991, genererade aningen fler recensioner, ett tiotal, vilket alltså ändå inte 

var i samma omfattning som Revolution!. I likhet med den populärhistoriska de-

buten är det en rikt illustrerad bok i större format som kom inför ett jubileumsår; 

det var femhundra år sedan Columbus kom till den amerikanska kontinenten, 

                                                             
898 Ehnmark, Expressen, 1989 06 27. 
899 Möller, Dagens Nyheter, 1989 06 15. 
900 Wendel, KvällsPosten, 1989 06 22. 
901 Maria Elisson, ”Hermans Paris I”, Nerikes Allehanda, 1989 12 20; Lotte Möller, ”Bilder från en 
sönderskriven stad”, Sydsvenska Dagbladet, 1990 10 07; Jan Olby, ”Paris i dag – 200 år efteråt”, 
Sundsvalls Tidning, 1989 10 30. 
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Olympiska sommarspelen i Barcelona och världsutställningen i Sevilla.902 Spa-

nien var precis som Paris och Frankrike ett populärt turistmål för svenska turis-

ter. En recensent påpekar emellertid att boken genom sitt omfång, på lite mer än 

trehundra sidor, och sitt stora format inte speciellt lätthanterlig för turister på 

resande fot som nog föredrar ”sina betydligt magrare, och mer lätthanterliga, tu-

ristguider” med tillägget att den kan duga som presentbok.903 

 Recensenterna är överlag positiva, om än inte lika entusiastiska som inför Re-

volution!. Verket beskrivs som underhållande berättad, informativ och vackert 

illustrerat. Flera recensenter reserverar sig emellertid för de mer spekulativa 

skildringarna av den äldre historien och en del av försöken till anekdotiska och 

språkliga lustigheter. Lindqvists framhållande av paralleller till den historiska ut-

vecklingen i Sverige och de historiska kontakterna mellan de båda länderna får, i 

motsats till svenskkopplingen i Revolution!, inte några större kritiska anmärk-

ningar.904 De recensenter som hade mest utförlig kritik var Mikael Sanner i Väs-

terbottens-Kuriren och i viss mån Peter Englund i ”Kulturkvarten” i P1.905 Båda 

vände sig mot den svepande selektion som gjorts, inte minst då en stor del av det 

som presenteras består av det som Sanner menar är ”den rätt ointressanta berät-

telsen om Spaniens regentlängd”.906 Sanner kontrasterar den faktiska historie-

skildringen mot Lindqvists uttalade ambition i förordet att vilja berätta om hur 

det gick till när Spanien blev Spanien: 

En upprabbling av kungaätter ger nämligen inte något bra 

svar på frågan hur Spanien har kunnat bli som det är. Ändå 

har Lindqvist fallit i den fällan – kanske därför att han är en 

vän och förespråkare av den gamla goda skoltiden? Då när 

kungarnas göranden och låtanden påstods vara det enda in-

tressanta i ett lands historia. 

                                                             
902 År 1992 var det också femhundra år sedan morerna gav upp i Granada och judarna började för-
drivas ur landet, men framför allt det sistnämnda var ingenting som firades. 
903 Sanner, Västerbottens-Kuriren, 1991 11 05. 
904 Se t ex Erik Berggren, ”Livfull bild av Spaniens historia”, Hallandsposten, 1991 12 24; Ivo Hol-
mqvist, ”Från tjurmålning till EG-anslutning”, Östgöta Correspondenten, 1991 10 07; Göran Hägg, 
”Tre goda alternativ till alla halvdassiga romaner”, Aftonbladet, 1991 11 29; Eskil Jönsson, ”Historia 
för turisten”, Helsingborgs Dagblad, 1991 10 07; Arne Lundgren, ”Utblickar från en spansk horisont”, 
Göteborgs-Posten, 1992 01 27; Josef Rydén, ”Historien om Spanien”, Historielärarnas Förenings 
Årsskrift, 1991/1992, s. 137. 
905 ”Obs! Kulturkvarten”, P1, 1991 10 29; Sanner, Västerbottens-Kuriren, 1991 11 05. 
906 Sanner, Västerbottens-Kuriren, 1991 11 05. 
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 Lindqvist inte bara faller, han kastar sig huvudstupa 

(medvetet?) i fällan. Visst glimtar det till ibland, som i avsnit-

tet om arabernas tid i Spanien, men när man vet hur mycket 

mer det finns att berätta om landet under den muslimska 

eran så känner jag mig ändå snuvad på konfekten.907 

Englund menar att boken, trots att den är traditionell på Geijers manér, fungerar 

”oväntat bra för Lindqvist har en obestridlig talang när det kommer till att skildra 

människor. Till exempel är hans porträtt av Filip II och Francisco Franco mycket 

lyckade. Han har den drivne journalistens öga för detaljer”.908 Englund menar att 

problemet med att skildra historien von oben kommer när makthavararen ”visar 

sig vara något färglöst stycke allmän förträfflighet så förlorar Lindqvist intresset 

och skenar snabbt vidare”.909 Resultatet blir, enligt Englund, att vissa epoker får 

en väl så summarisk behandling. Det han tycker räddar boken är några av de vik-

tiga teman som Lindqvist lyfter fram: ”Och läst på det viset blir ’Historien om 

Spanien’ en sedelärande berättelse om hur storhet springer ur tolerans och hur 

krav på renlärighet och kulturell likriktning leder till stagnation och förtvi-

ning”.910 Både Englund och Sanner menade således trots, kritiken, att det var ett 

verk som hade sina tillgångar. Denna kritik förtar heller inte att mottagandet i 

medierna på det hela taget var positivt. 

 Samtidigt som Historien om Spanien, hösten 1991, kom också Lindqvists bi-

ografi Axel von Fersen. Kvinnotjusare och herreman. Dess samtidsrelevans låg i 

den europeiska kopplingen då den porträtterade en svensk europé som tillbring-

ade större delen av sitt vuxna liv på kontinenten. Hösten 1991 höll Sverige på att 

bli medlem i EG. Den dåvarande statsministern Ingvar Carlsson hade i juli 

samma år överlämnat Sveriges officiella medlemsansökan till EG.911 Lindqvists 

biografi renderade ungefär ett dussin recensioner i svenska medier, varav hälften 

var mycket kritiska. Det var således den populärhistoriska bok av Lindqvist som 

dittills fått mest omfattande negativ kritik. Recensenterna var, som redan 

nämnts, mestadels kritiska mot avsaknaden av historiskt perspektiv och en ana-

lys av epoken som von Fersen var en del av. Det är med andra ord till stora delar 

                                                             
907 Ibid. 
908 ”Obs! Kulturkvarten”, P1, 1991 10 29. 
909 Ibid. 
910 Ibid. 
911 Se Riksdagens EU-upplysning: http://www.eu-upplysningen.se/Sverige-i-EU/Sa-blev-Sverige-
med-i-EU (2015 12 07). 
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samma sorts kritik som redan framförts mot författarens föregående populärhi-

storiska verk, men den här gången var kritiken betydligt hårdare. Boken sägs vara 

skriven med ”hänt-i-veckan-förtjusning”, och att det mest rör sig ”om gammal 

skåpmat uppvärmd i den biografiska mikrovågsugnen”, det hävdas vara ”en 

ganska ytlig bok – man får en känsla av att aristokraten von Fersen placerats på 

en operettscen”, samt att läsa den ”är att bjudas stenar i stället för bröd”.912 Den 

huvudsakliga kritiken summeras av Göteborgs-Postens recensent: 

Biografins främsta brist är just avsaknaden av ett genomtänkt 

historiskt perspektiv. Detta mycket spännande liv reduceras 

till en med pikanterier kryddad kostymbal, som bara håller 

på och håller på, menuett ut och furstehov in. 

 Om avsikten varit att ge Sverige en av dess orättvist bort-

glömda hjältar åter, är Lindqvist biografi ett misslyckande, 

eftersom boken redovisar en mängd detaljer utan att göra nå-

gon åtskillnad på väsentligt och oväsentligt.913 

De mer positiva recensenterna framhöll å sin sida att det var ett engagerat berät-

tat porträtt av en ovanligt intressant och handlingskraftig representant från det 

sena 1700-talets och tidiga 1800-talets allt mer förbigångna aristokrati.914 En av 

de mest uppskattande recensenterna, som gjorde en rakt motsatt läsning till den 

nyss citerade, var Claes Theorin på Borås Tidning: 

Jag är full av beundran för Herman Lindqvists bok. Om san-

ningen skall fram har jag tidigare uppfattat Herman Lin-

dqvist som visserligen begåvad, flyhänt, ’journalistisk’ men 

samtidigt en smula raljant, på gränsen till förenklingarnas 

lättvindiga (och välformulerade) sanningar. Här framträder 

                                                             
912 Bertil Palmqvist, ”Axel och Herman”, Arbetet, 1991 12 01; Berggren, Dagens Nyheter, 1992 04 12; 
Nevéus, Upsala Nya Tidning, 1992 02 01; Wengström, Historielärarnas Förenings Årsskrift, 
1991/1992, s. 142. 
913 Strömberg, Göteborgs-Posten, 1991 12 18. 
914 Economou, Helsingborgs Dagblad, 1991 12 22; Hägg, Aftonbladet, 1991 11 20; Matti Häggström, 
”Aristokraten som lynchades”, Barometern, 1991 12 13; Theorin, Borås Tidning, 1991 10 30; West-
lund, Sundsvalls Tidning, 1991 12 13; Widebäck, Arbetarbladet, 1991 12 17. 
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han med djup och allvar och med en sakkunskap i ämnet som, 

vad jag kan förstå, är beundransvärd.915 

I likhet med biografin om von Fersen som var en avknoppning från arbetet med 

Revolution! var den följande biografin, Christofer Columbus – var han riktigt 

klok?, en avknoppning från arbetet med Historien om Spanien.916 Och i likhet 

med det sistnämnda verket kom Christofer Columbus lägligt inför ett jubileum: 

femhundraårsfirandet av Columbus seglats till Amerika. 

 Christofer Columbus recenserades flitigt och det var en rätt jämn fördelning 

mellan de positiva och de kritiska recensionerna. Argumenten emot och för Lin-

dqvists populärhistoria känns också igen från mottagandet av de föregående ver-

ken: å ena sidan kritiker som menar att det är ett slarvigt, ytligt och spekulativt 

kåserande som mer handlar om att tillfredsställa en marknad än att vilja bidra 

med någonting nytt och substantiellt; å andra sidan mer välvilligt inställda recen-

senter som tycker att det är spännande läsning, underhållande populärhistoria 

och att det är fullt tillräckligt. En av de sistnämnda recensenterna framhåller att 

Lindqvist fyller en funktion som merparten av de akademiska historikerna negli-

gerar: 

I en tid då fackhistorikerna med några undantag – Peter 

Englund, Lars Olof Larsson och någon till – sitter i sina elfen-

benstorn i stället för att gå ned och skriva för folket fyller jour-

nalisten Herman Lindqvist ett påtagligt tomrum. Att han om-

fattar ett äkta intresse för historia och inser dess oerhörda be-

tydelse framstår klart.917 

Bland kritikerna stack publicisten och journalisten Anders Björnsson ut som sär-

deles besvärad av Lindqvists populärhistoria. Björnsson hävdade i ”Kulturnytt” i 

P1 att Lindqvist ”är en charlatan” och att han hade skrivit en bok om en annan 

charlatan:918 

                                                             
915 Theorin, Borås Tidning, 1991 10 30. 
916 Se Tennholts intervju med Lindqvist, Barometern, 1992 07 10. 
917 Lennart Ödeen, ”En slug, karismatisk kuf”, Gefle Dagblad, 1992 07 07. 
918 ”Kulturnytt”, P1, 1992 07 07. 
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Jag har inte hittat en enda ny tanke på de knappt tvåhundra 

sidorna. Lindqvist kompilerar och fantiserar och också där 

liknar han sin föregångare som letade i skrifterna men höll 

sina bevis för sig själv. Mitt intryck är att Lindqvist har 

plockat fram en gammal gymnasieuppsats och försett den 

med den vane utrikeskorrespondentens självsäkra livsvis-

dom. Det går inte att recensera – bara att karikera en sådan 

bok.919 

Recensionen har också mer karaktär av uppgörelse med Lindqvists sätt att skriva 

populärhistoria, än av en regelrätt recension. Att Christofer Columbus ändå 

skrivs och ges ut ser Björnsson som ett tidens tecken då han menar att det nu 

finns ett stort intresse för böcker som bejakar det europeiska, våra europeiska 

rötter, att det finns ett oändligt behov av myter och att Lindqvist som gammal 

krigsreporter och ”en av vår tids stora mytmakare” uppfyller den funktionen på 

bokmarknaden.920 

 I linje med Björnssons resonemang var en återkommande synpunkt bland kri-

tikerna också att boken mer verkade vara en snabbt framforcerad produkt av för-

fattarens och förlagets, Fisher & Co, kommersiella överväganden inför jubileum-

såret, än av historiska och ämnesmässiga motiv.921 Såtillvida går det att se en tyd-

lig uppdelning mellan de recensenter som tyckte att Lindqvist i rollen som hist-

oriereporter mest presterade en tom form, och de som tyckte att Lindqvist histo-

rieskildring var informativ, uppslagsrik och liknades vid en ”äventyrsbok”, skri-

ven på lättläst ”söndagsbilageprosa” med ett språk som är ”levande, målande och 

engagerande” och ett upplägg där ”’cliff-hanger’-konceptet” används flitigt i slu-

tet av varje kapitel.922 Även flera av de positiva recensenterna framhåller alltså att 

det visserligen är fråga om en lättsamt underhållande populärhistoria men att det 

är en fullgod sådan. En av de sistnämnda recensenterna menar att Lindqvist med 

                                                             
919 Ibid. 
920 Ibid. 
921 Mats Gellerfelt, ”Columbus nära pojkboksäventyret”, Svenska Dagbladet, 1992 07 18; Britte Mon-
tigny, ”För 500 år sedan påbörjades en resa”, Skånska Dagbladet, 1992 08 03. Till de övriga som var 
kritiska hörde Anders Ehnmark, ”Blott ett tonfall”, Expressen, 1992 07 06; Claes Hyllinger, ”Colum-
bus tänkte mer klokt än galet”, Dagens Nyheter, 1992 07 07; Ohlson, Norrländska Socialdemokraten, 
1992 08 03. 
922 Citaten är i tur och ordning tagna från: Torgny Nevéus, ”Columbus à la Lindqvist”, Upsala Nya 
Tidning, 1992 07 20; Anders Norborg, ”Hejdlöst underhållande om Columbus resor”, Arbetarbladet, 
1992 07 07; Stefan A Nilsson, ”Levande om en lyckad galning”, Nerikes Allehanda, 1992 07 30. Båda 
de två sista citaten härrör från sistnämnde Nilsson. 
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sin lättsamma men stilistiskt effektiva populärhistoria ”håller både tråkigheten 

och den djupare lärdomen på avstånd”.923 

 Efter den omfattande och bitvis hätska diskussion om det första bandet av 

Historien om Sverige hösten och vintern 1992, utkom den följande våren utställ-

ningskatalogen En vandring genom Den svenska historien till de stora utställ-

ningarna på Historiska museet och Nordiska museet i Stockholm som då hade 

premiär. Jag har enbart funnit fyra recensioner av utställningskatalogen och att 

den överhuvudtaget recenserades var förmodligen en konsekvens av den aktuella 

diskussionen om Lindqvists populärhistoria, historiens aktualitet och att det var 

en inbunden och påkostad katalog med ett ansenligt bildmaterial. Samtliga re-

censioner återfinns i lokaltidningar och är klart positiva till både boken som este-

tisk produkt med rikt bildurval och Lindqvist texter.924 En av recensenterna, Jo-

han Kraft, liknar den vid en ”äventyrsbok” med ”ett språk och en berättarteknik 

som lånats från kvällstidningar och TV" och föreslår att den skulle ”kunna använ-

das som botemedel för skoltrötta gymnasister när den vanliga kursboken känns 

för tung”.925 Recensionen avslutas med en summering helt i linje med Lindqvists 

egna ambitioner med sin populärhistoria: 

Det stora värdet med Herman Lindqvists bok är att han borde 

kunna hjälpa in många som hittills känt sig avskräckta av 

historia. Han kan berätta så att en nybörjare får lust att höra 

mer.926 

Det kan inflikas att utställningens projektledare, Sten Rentzhog, i sitt förord 

också framhåller att det viktiga inte är att alla tolkar historien likadant, utan att 

alla efter sina förutsättningar får del av ”den oändliga skattkammare av erfaren-

heter och sinnesintryck som historien bjuder”.927 

 En annan av recensenterna, Stigbjörn Bergensten, poängterar också att den 

som läser boken ”noggrant får i sig en väldig kunskapsmassa utan att egentligen 

                                                             
923 Karl Steinick, ”Mannen bakom årets spektakel”, Helsingborgs Dagblad, 1992 07 09. 
924 Stigbjörn Bergensten, ”Fortsätter höja den historiska bildningsnivån”, Nerikes Allehanda, 1993 
05 26; John Kraft, ”Historia är färgsprakande äventyr”, Vestmanlands Läns Tidning, 1993 06 09; 
Rune Larsson, ”Historier kring svensk historia”, Borås Tidning, 1993 07 06; Kjell Lundholm, ”Vår 
historia – i två tappningar”, Norrländska Socialdemokraten, 1993 05 27. 
925 Kraft, Vestmanlands Läns Tidning, 1993 06 09. 
926 Ibid. 
927 Rentzhog, Lindqvist, 1993, s. 4. 
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anstränga sig”.928 Men han menar i kontrast till föregående recensent att ”[s]tilen 

är mindre yvig än i hans egen historiebok” och att han inte känner igen den an-

nars så ”lättsamme kåsören”.929 Med ”historiebok” avses förmodligen det första 

bandet av Historien om Sverige. Hans förklaring till det stramare språket är att 

”[b]rokigheter och alltför färggranna uttryck” sannolikt har redigerats bort av 

museernas lektörer.930 Även recensenten Rune Larsson menar att Lindqvist 

handskas mer varligt med faktamaterialet och avhåller sig från utmanande kon-

troversiella formuleringar.931 

 Det första bandet av Historien om Sverige, Från islossning till kungarike, fick 

stor uppmärksamhet i medierna när det kom, hösten 1992, och recenserades fli-

tigt i både dagspress och tidskrifter. Som Zander konstaterat var reaktionerna på 

det inte längre lika ”artigt välvilliga” som gentemot hans tidigare populärhisto-

riska verk.932 Det mest genomgående omdömet var dels att verket innehöll väl 

många felaktigheter beroende på dålig inläsning, slarv samt undermålig fakta-

granskning från Norstedts, dels att myter och sägner från litteraturhistorien blan-

dades ihop med den historiska verkligheten. Zander påpekar att varken frågan 

om historiesynen eller om framställningen och förmedlingsaspekten diskutera-

des i någon större utsträckning: 

Även om det förekom anmärkningar mot den starka kunga- 

och individcentreringen presenterades de mestadels i förbi-

gående. Således var frågan om Lindqvists historiesyn perifer 

i debatten. Valhäntheten var ännu tydligare ifråga om hur en 

populärhistorisk framställning som Lindqvists skulle be-

handlas i förhållande till en historievetenskaplig. Kritikerna 

nöjde sig med att konstatera att popularisering inte fick för-

falla till populism och att populärhistoriska böcker borde be-

dömas ur såväl vetenskaplig som populärhistorisk synvinkel. 

Hur denna skillnad påverkade förmedlingsaspekten var en 

fråga som i stort sett lämnades åt sitt öde.933 

                                                             
928 Bergensten, Nerikes Allehanda, 1993 05 26 
929 Ibid. 
930 Ibid. 
931 Larsson, Borås Tidning, 1993 07 06. 
932 Zander, 2001, s. 438. 
933 Ibid., s. 439. 
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Framför allt, men inte enbart, de akademiska historikerna var kritiska mot sam-

manblandningen av myt och fakta, vars åtskillnad från de äldsta skriftliga doku-

menten hade varit en huvudsaklig uppgift för källkritiken och motiverat etable-

randet av den moderna historievetenskapen under 1900-talet.934 Anders Björns-

son, som också hade varit väldigt kritisk mot Lindqvists biografi om Columbus, 

sammanfattade de akademiska historikernas kritik mot verket i en debattartikel 

och hävdade att Norstedts borde avbryta utgivningen eller åtminstone ”dra in 

första bandets upplaga, rätta sakfelen däri och revidera texten i de stycken där 

kritiken har varit som oförsonligast. Ett par generationers historieintresse kan 

annars komma att förmörkas av denna illgärning”.935 

 Lindqvists förläggare, Lars-Erik Sundberg, poängterar i sitt försvar av boken 

att det är historien om Sverige som berättas och således inte är något vetenskap-

ligt verk för universitetsbruk, utan ”ett populärt, entusiastiskt återberättande på 

Hermans eget sätt om den svenska historien”.936 Han beklagade dock faktafelen 

och att förlaget fortsättningsvis skulle ”sätta till en mer noggrann läsning” för att 

undvika sakfel, men betonade samtidigt att det följande bandet om Gustav Vasa 

och hans söner och döttrar också skulle komma att innehålla passager i gränslan-

det ”mellan myt och verklighet” eftersom ”myten och sagorna är ju en del av vår 

historia också”. 

 Peter Englund tog upp Björnssons tråd, kategoriserade kritiken som bestå-

ende dels av att Lindqvist inte skiljde på ”sanning och sägen”, dels av att boken 

”är tryfferad med små och stora fel”.937 Hans ton var visserligen betydligt mer 

försonlig än Björnssons, men vidhöll mot Lindqvists och hans förläggare, att san-

ningskravet även gällde för publika verk: 

Sagorna kan möjligen sägas vara en del av vår litteraturhisto-

ria, men inte av vår historia. Visst ingår berättelser om 

sjunkna kontinenter i vår kulturs rika flora av myter och visst 

trodde folk förr att liv kunde uppstå spontant; trots detta tror 

jag inte att Norstedts skulle ha mage att ge ut en atlas där ön 

                                                             
934 Till de recenserande historikerna hörde Birgit och Peter Sawyer, Svenska Dagbladet, 1992 11 01; 
Larsson, Smålandsposten, 1992 11 05; Lindegren, Dagens Nyheter, 1992 10 19; Lindkvist, P1, 1992 11 
03; Nèvéus, Upsala Nya Tidning, 1992 10 21; Norborg, Sydsvenska Dagbladet, 1992 11 07. En histo-
riker som emellertid inte riktade in sig på den källkritiska aspekten var Nyström, Göteborgs-Posten, 
1992 11 08. 
935 Björnsson, Finanstidningen, 1992 11 18. 
936 ”Kulturnytt”, P1, 1992 11 18. 
937 Englund, Expressen, 1992 11 26. 
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Atlantis fanns inritad någonstans babord om Gibraltar, eller 

en handbok i biologi som lärde ut hur man gör möss av smut-

sigt linne och gammal ost.938 

Englund identifierade också grundproblemet med verket i ”beställningens vridna 

föreställningar om hur ett populärhistoriskt verk skall se ut”.939 

 Lindqvist gick inte i svaromål mot Englund men däremot mot historikerna 

Birgit och Peter Sawyers källkritiska vidräkning i Svenska Dagbladet. Han me-

nade att sågningar var väntade ”för då man skriver om svensk historia måste man 

räkna med svensk avundsjuka”.940 Vidare förstod han inte fixeringen vid just den 

senaste forskningens resultat som alltid skulle gälla ”tills det kommer en ny fors-

kare som har en ny teori, varpå alla andra slängs på sophögen”.941 Han vidareut-

vecklade sin kunskapssyn: 

I själva verket finns det få absoluta sanningar i historien, i 

synnerhet om den äldsta historien. Däremot finns det många 

tolkningar, men jag anser inte att den senaste uppfattningen 

alltid automatiskt ska ersätta den föregående. Ibland råder 

flera sanningar på en gång.942 

Boken menade han var en introduktion och ingång för läsare som var helt eller 

delvis obekanta med landets äldsta historia, syftandes till att göra dem intresse-

rade och nyfikna. Kritiken mot att han skulle blanda samman myt med historisk 

verklighet menade han var att underskatta läsarnas förståelse. Trots den, även i 

debattartikeln, något satiriska tonen gentemot akademiska historiker, under-

strök Lindqvist sitt beroende av dem för sitt populärhistoriska arbete och poäng-

terade till och med att han ”beundrar och respekterar deras arbete”.943 Som tidi-

gare nämnts reagerade flera recensenter emellertid negativt på den förlöjligande 

tonen gentemot historiker och arkeologer. 

                                                             
938 Ibid. 
939 Ibid. 
940 Lindqvist, Svenska Dagbladet, 1992 11 09. 
941 Ibid. 
942 Ibid. 
943 Ibid. 
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 Birgit och Peter Sawyer påpekade att Lindqvist ”till leda” upprepar att fors-

karna inte kommer överens men utan att göra några försök att förklara varför så 

är fallet.944 Lars-Olof Larsson utvecklade en snarlik argumentation: 

Man jag kan inte finna att Lindqvist gör några som helst för-

sök att klargöra för läsaren vad osäkerheten beror på, vilket 

borde vara det pedagogiskt mest grundläggande för en popu-

lärhistorisk framställning. Men kanske är det så att hans am-

bition inte alls är populärvetenskaplig utan enbart att skriva 

populärt.945 

Även andra recensenter menade att Lindqvist verkade mer intresserad av spän-

nande uppslag och lustiga vändningar, än av att förstå och förklara skillnader i 

olika tolkningar.946 I linje med Lindqvist egna hållning fanns det emellertid också 

recensenter som fann det tillvägagångssättet sympatiskt: ”Alltså presenterar han 

alla åsikter, alla motsägelser och överlåter till läsaren att försöka räkna ut det 

mest sannolika”.947 

 Verkets övergripande hypotes om Sveriges beroende av omvärlden som in-

vandrarland och dess antipatriotiska och invandringsvänliga budskap kommen-

terades också positivt av flera recensenter.948 Lars-Olof Larsson var en av dem, 

men han framhöll också att språkbruket med tal om svenskar och Sverige, både 

under vikingatiden och långt tidigare, gjorde budskapet motsägelsefullt.949 Vi-

dare påtalas av en annan recensent att Lindqvists svenskar och Sverige baserades 

på en betydligt senare politisk gränsdragning, från 1658, eftersom Lindqvist in-

korporerade Skåne, Halland och Blekinge i det mångtusenåriga svenska riket.950 

 Flera recensenter tog på olika sätt upp Lindqvists användning av samtidsana-

logier för att förklara eller ge en bild av historiska förhållanden. Merparten av 

                                                             
944 Sawyer, Svenska Dagbladet, 1992 11 01. Varianter av samma argument från båda sidor återkom 
när Birgit Sawyer och Lindqvist diskuterade i P1, 1992 11 06. 
945 Larsson, Smålandsposten, 1992 11 05. 
946 Häggström, Barometern, 1992 11 17; Nèvéus, Upsala Nya Tidning, 1992 10 21. 
947 Curt Bladh, ”Historien som äventyr”, Sundsvalls Tidning, 1992 10 19. 
948 Arvidsson, P1, 1992 10 27; Bladh, Sundsvalls Tidning, 1992 10 19; Berggren, Hallandsposten, 
1992 11 09; Hedling, Allt om böcker, 1993, häfte 1, s. 56–58; Henriksson, Norrköpings Tidningar, 
1992 10 19; Jönsson, Helsingborgs Dagblad, 1992 11 09; Larsson, Smålandsposten, 1992 11 05; 
Nèvéus, Upsala Nya Tidning, 1992 10 21. 
949 Lars-Olof Larsson, Smålandsposten, 1992 11 05. 
950 Lång, Skånska Dagbladet, 1992 12 01. 
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dem var negativa till den sortens retoriska figurer som ansågs vara en tröttsam 

aktualitetsjakt och effektsökeri med referenser som snabbt skulle bli föråld-

rade.951 Det fanns emellertid också de som var positiva till samtidsanalogierna 

och fann dess associationer, iakttagelser och formuleringar alerta, roliga, fyndiga 

och träffande.952 Klas-Göran Karlsson menade till exempel att ”Lindqvists fräcka 

tilltag sätter onekligen den historiska fantasin i rörelse, kanske särskilt hos den 

redan historiekunnige läsaren”.953 Notabelt är att skiljelinjen inte gick mellan 

historiker och journalister eftersom personer från båda yrkena återfinns bland 

både de negativa och positiva. 

 Utställningsprojektet ”Den svenska historiens år” genererade våren 1993 en 

större diskussion på tidningarnas kultursidor om historia och historia som aka-

demisk disciplin och skolämne där också Lindqvists insatser nämndes. Histori-

kern Alf W. Johansson menade att flera av hans kollegor inte kunde förhålla sig 

kreativt till populärhistoriska skildringar av Lindqvists art, utan förföll till ”sterilt 

felfinneri”.954 Han tyckte vidare att Lindqvist var en talangfull berättare som inte 

alls hotade historievetenskapen, utan snarare gynnade den på sikt.955 Idéhistori-

kern Sven-Eric Liedmans dom över Lindqvists stil och historiesyn i Från isloss-

ning till kungarike var däremot utan pardon. Han definierade till exempel Lin-

dqvist som ”kåsör och inte en särskilt rolig sådan”.956 Inlägget är en kompro-

misslös vidräkning med Lindqvists populärhistoria som uselt alternativ till bris-

ten på populärhistoriska synteser. Liedman var särskilt kritisk mot subjektet, hu-

vudpersonen, i Historien om Sverige; Sverige, kollektivet svenskarna, det gemyt-

liga viet, och att Lindqvist lät nationen, den nationella identiteten, föregå staten: 

Jag frågar mig med ängslan hur Herman Lindqvist skall 

kunna hålla spänningen vid liv om denna svenskhetens väg 

genom århundradena i ännu nio band. Den svenska identite-

                                                             
951 Arvidsson, P1, 1992 10 27; Häggström, Barometern, 1992 11 17; Lindkvist, P1, 1992 11 03; Nor-
borg, Arbetarbladet, 1992 11 04; Norborg, Sydsvenska Dagbladet, 1992 11 07; Theorin, Borås Tid-
ning, 1992 10 23. 
952 Berggren, Hallandsposten, 1992 11 09; Claes Brunius, ”Utriggare var lösköl”, Expressen, 1992 10 
19; Klas-Göran Karlsson, Historielärarnas Förenings Årsskrift, 1992/1993, s. 168–170; Nèvéus, Up-
sala Nya Tidning, 1992 10 21; Lennart Ödeen, ”Underhållande hastverk”, Gefle Dagblad, 1992 10 20. 
Nèvéus tyckte att greppet var ”rätt roligt” men att associationerna nog inte var ”så fräscha längre”. 
953 Karlsson, Historielärarnas Förenings Årsskrift, 1992/1993, s. 168. 
954 Alf W. Johansson, ”Historievetenskapens diskreta charm”, Dagens Nyheter, 1993 03 24. 
955 Alf W. Johansson, ”Den egna historien ger inspiration”, Dagens Nyheter, 1993 05 11. 
956 Liedman, GT Kvällsposten iDAG, 1993 05 29. 



 

229 
 

ten är ju det enda sammanhållande perspektivet i hans berät-

telse – någon egen historiesyn eller historieteori har han inte. 

Han kan när det passar honom följa någon vagt idealistisk ex-

pert i hälarna, men när han kommer till Engelbrekt tassar 

han glatt i Erik Lönnroths kraftfulla och osentimentala fot-

spår.957 

Liedman menade emellertid att Lindqvists ”historiska jättekåseri” aktualiserar 

”både behovet av och svårigheten med historiska synteser”.958 För det märkliga 

menade han inte var att Lindqvist ville skriva flerbandsverket utan dels att förla-

get låtit uppdraget gå till honom, samt att ingen akademisk historiker tagit på sig 

uppgiften. Den aktuella situationen förklarar han med dels landets förlagsut-

veckling, dels ”historikernas ängslan inför kollegornas surmulna kritik” vad gäl-

ler den syntesskrivande historikerns egentliga kunskaper om deras respektive 

specialområde ”synteser kan ju inte vara annat än djärva men i bästa fall frukt-

bara konstruktioner”.959 Liedman trodde visserligen att den historiker som vå-

gade sig på ett sådant projekt skulle få lika mycket kritik som Lindqvist fått, men 

att ”kritiken skulle ha varit mycket intressantare och fruktbarare”.960 

 Hösten 1993 kom den andra delen av Historien om Sverige: Gustav Vasa och 

hans söner och döttrar. Volymen var egentligen planerad till våren samma år 

men förlagets arbete med manuset försenade utgivningen. I likhet med den före-

gående delen av flerbandsverket fick den andra delen rikligt med recensioner, om 

än inte lika många, förmodligen därför att den inte hade samma nyhetsvärde. 

Zander, som behandlar recensionerna översiktligt i Fornstora dagar, moderna 

tider, konstaterar också att polariseringen inte var lika stark som i samband med 

det föregåendet verket: ”Färre historiker recenserade Gustav Vasa och hans sö-

ner och döttrar, och bland dem som gjorde det var domen mildare”.961 Mest frap-

perande är att medan de akademiska historikerna inte agerade kriarättare längre 

                                                             
957 Ibid. 
958 Ibid. Peter Englund förde ett snarlikt resonemang två år senare då han menade att Lindqvist inte 
hade någon riktig historiesyn utan skrev kåserier ”där han eftersträvar största möjliga effekt”, Farran-
Lee, Bonniers Litterära Magasin, 1995, s. 42. 
959 Liedman, GT Kvällsposten iDAG, 1993 05 29. 
960 Ibid. Även historikern Håkan Arvidsson argumenterade för att det behövdes ”ett grundligt och 
vetenskapligt solitt” flerbandsverk om svensk historia, ”Hermans historia – eller Bonniers?”, Populär 
Historia nr 6, 1995, s. 54–56. 
961 Se Zander, 2001, s. 440–442. 
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utan hade en betydligt mer förstående och erkännsam hållning till hans populär-

historia, var flera kulturjournalister däremot mycket trötta på och kritiska mot, 

vad de menade var, Lindqvists banala och substanslösa historieskrivning.962 

 Som exempel på historikernas mildare behandling kan nämnas att Lars-Olof 

Larsson konstaterade att felen var ”färre och betydligt mindre grova än i första 

delen”.963 Han menade att bedömningen rimligen bör ”utgå från vad boken up-

penbarligen vill vara: en lättsam berättelse om vår svenska historia, präglad av en 

historiesyn som starkt sätter de personliga aktörerna i centrum”.964 Larsson för-

behöll sig emellertid mot den bristande analytiska ansatsen och en väl så 

gammeldags och ensidig historiesyn i linje med Erik Gustaf Geijer och Carl Grim-

berg. Han uppskattade emellertid att Lindqvist nästan helt slutat med sina hån-

fulla angrepp på historikerkollektivet. Vidare tyckte Larsson att verket hade pe-

dagogiska förtjänster med flera träffsäkra formuleringar, sedd som ”en krönika 

över historiska märkvärdigheter”, särskilt för dem som inte redan var bekanta 

med det anekdotiska materialet, som Anders Fryxell med flera tidigare hade för-

medlat. Med allt det sagt begrep Larsson fortfarande inte varför Norstedts låtit 

en amatör, om än en beläst sådan, med så begränsad arbetstid få uppdraget att 

skriva ett flerbandsverk: ”Varför detta hurtfriska flåsande genom seklerna?”.965 

 Larssons kollega, Jan Lindegren, menade även han att den andra volymen var 

mer genomarbetad än den första: stoffet menades vara bättre behandlat, detalj-

felen färre och de halsbrytande liknelserna mellan historien och nuet hade redu-

cerats, och när de förekom tyckte han att de hade mer substans.966 Den tradition-

alistiska stommen, med modell från Claes Theodor Odhner, men med ny språk-

dräkt, menade Lindegren var tacksam för äldre läsare då den lätt skapade igen-

känning. Lindegren hävdade att denna insmickrande och roande historieskriv-

ning icke desto mindre faktiskt var ett sorts historiemissbruk, eftersom historia 

skulle oroa och vara ”källa till kritisk reflexion rörande nuet”.967 

 Även Göran Hägg framhöll att den andra delen var bättre korrekturläst och 

att det visserligen var ”en starkt personorienterad historia” i linje med Geijer, 

                                                             
962 Se t ex historikerna Lars-Olof Larsson, ”Hermans historia om Vasatiden”, Smålandsposten, 1993 
10 23; Jan Lindegren, ”Historikernas Ulf Lundell”, Expressen, 1993 10 18; Torgny Nevéus, ”Lindqvists 
Vasatid”, Upsala Nya Tidning, 1993 09 27. 
963 Larsson, Smålandsposten, 1993 10 23. 
964 Ibid. 
965 Ibid. 
966 Lindegren, Expressen, 1993 10 18. 
967 Ibid. 
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men att det hos ”Lindqvist finns mindre av politiska fördomar än hos både Grim-

berg och dennes moderna belackare”.968 Huruvida Lindqvists traditionella histo-

ria verkligen var så nationell var något som problematiserades av Henrik Berg-

gren. Han menade att Lindqvists traditionella framställning, i avsaknad av Grim-

bergs nationella patos och patriotiska hänförelse, huvudsakligen bars upp av det 

individuella livsödet, anekdotiskt berättat, vilket inte övertygade.969 

 Det var som sagt också flera recensenter som visserligen uppskattade det 

drivna, levandegörande och underhållande berättandet, men som menade att 

landets historia krävde sammanhang, fördjupning och förklaringar av ekonomisk 

utveckling och sociala förhållanden, som inte gavs när historien reducerades till 

sensationsorienterade kungliga personporträtt, skildrade med kvällstidnings-

prosa.970 Curt Bladh menade till exempel att ”[v]isst är det bra berättat, mycket 

bra, bitvis alldeles lysande. Jag undrar bara vad Lindqvist berättar. Inte kan det 

väl vara historien om Sverige”.971 Berättarhantverket från tidningsredaktionerna 

ansågs alltså komma till korta i fråga om att skildra landets historia i ett fler-

bandsverk. Allmogen efterfrågades och det påpekades att Vasas döttrar bara äg-

nades några sidor i slutet av boken.972 

 Till denna andra volym av Historien om Sverige hade Norstedts slutat att 

marknadsföra flerbandsverket genom att i reklamen presentera Lindqvist ”som 

vår nye Grimberg”.973 Lindqvist refererar likväl fortsatt flitigt till honom och 

Grimberg var också en fortsatt vanlig referens i recensionerna.974 Jarl Torbackes 

bok, Carl Grimberg. Ett underbart öde?, utkom också samtidigt som Gustav 

                                                             
968 Göran Hägg, ”Det var värre förr, tack och lov!”, Månadsjournalen nr 12, 1993, s. 100–101; se 
även densamme, ”…och en aptitretare av Lindqvist”, Aftonbladet, 1993 09 27. 
969 Henrik Berggren, ”Vingslag eller öde”, Dagens Nyheter, 1993 09 27. 
970 Curt Bladh, ”Historien som ett kungligt Dallas”, Sundsvalls Tidning, 1993 09 27; Gunnar Hen-
riksson, ”Historien om Gustav från Rydboholm”, Norrköpings Tidningar, 1993 10 30; Lars-Eric 
Jönsson, ”Lindqvists reducerade historia”, Helsingborgs Dagblad, 1993 10 22; Anders Norborg, ”Un-
derhållande historia med irriterande faktafel”, Arbetarbladet, 1993 10 06; Claes Theorin, ”Lindqvist 
undervärderar läsaren”, Borås Tidning, 1993 09 27; Sune Örnberg, ”Hermans historia – mer kungar 
än folk”, Göteborgs-Posten, 1993 11 14. Några som däremot inte hade några större reservationer var 
Bergensten, Nerikes Allehanda, 1993 11 03; Matti Häggström, ”Lindqvist bättrar sig”, Barometern, 
1993 11 09; Allan Sandström, ”Lindqvist i Vasatiden”, Skånska Dagbladet, 1993 12 03. 
971 Bladh, Sundsvalls Tidning, 1993 09 27. 
972 Örnberg, Göteborgs-Posten, 1993 11 14. Nevéus uppskattade däremot, utan reservation för deras 
additiva karaktär, de korta men spännande biografierna över döttrarna; Upsala Nya Tidning, 1993 
09 27. 
973 Enligt Larsson, Smålandsposten, 1993 10 23. 
974 Berggren, Dagens Nyheter, 1993 09 27; Henriksson, Norrköpings Tidningar, 1993 10 30; Hägg, 
Månadsjournalen nr 12, 1993; Jönsson, Helsingborgs Dagblad, 1993 10 22; Larsson, Smålandspos-
ten, 1993 10 23; Örnberg, Göteborgs-Posten, 1993 11 14. 
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Vasa och hans söner och döttrar och Peter Englunds Ofredsår. Kopplingar mel-

lan dem gjordes också genom sammanslagna eller parallella recensioner.975 När 

värderande jämförelser gjordes var de till Grimbergs favör, då det exempelvis på-

pekades att Grimberg, i motsats till journalisten Lindqvist, var en forskande 

historiker och att han strukturerade sitt material på ett mer översiktligt sätt med 

sin kulturhistoriska orientering.976 Även i flera av recensionerna av Torbackes 

Carl Grimberg gjordes kopplingar mellan Grimberg och Lindqvist.977 När värde-

rande jämförelser gjordes var det återigen till Grimbergs fördel, motiverat med 

hans överlägsna vederhäftighet. Notabelt är att samtliga recensenter till nyss 

nämnda recensioner, som var till Grimbergs favör, var akademiska historiker.978 

Det kan emellertid tilläggas att det också var flera historiker som recenserade ver-

ket utan att inkludera och kritisera Lindqvist.979 

 Sune Örnberg var i sin recension av Gustav Vasa och hans söner och döttrar 

kritisk till att Lindqvist refererade så flitigt till olika källor utan att kvalificera dem 

sinsemellan. Grimberg däremot ”rörde sig hemvant i arkivmaterialet och citerade 

flitigt ur sådana dokument som ger tidsfärg”.980 Frånvaron av fylliga utdrag, me-

nade Örnberg, berövade läsaren ”en sällsam upplevelse”.981 

 Sammantaget diskuteras emellertid historia som form och förmedling på ett 

mindre affekterat och avvisande sätt än tidigare av främst akademiska historiker, 

som Jan Lindegren, Lars-Olof Larsson och Torgny Nevéus. De var fortsatt kri-

tiska på flera punkter men menade att det aktuella verket var bättre faktagranskat 

                                                             
975 Hägg recenserar samtliga tre i Månadsjournalen nr 12, 1993. I Göteborgs-Posten recenserades 
Englunds och Lindqvists böcker parallellt: Erik Andersson, ”Trettioåriga kriget i helg och söcken”, 
samt Sune Örnberg, 1993 11 14. I Årsbok för kristen humanism recenserades Gustav Vasa och hans 
söner och döttrar och Ofredsår tillsammans med fem andra historiska verk, Per Duregård, ”Konsten 
att berätta en historia”, 1994, s. 212–216. 
976 Jämför Henriksson, Norrköpings Tidningar, 1993 10 30; Larsson, Smålandsposten, 1993 10 23; 
Örnberg, Göteborgs-Posten, 1993 11 14. 
977 Håkan Arvidsson, ”Den oförbrännerlige folkbildaren”, Svenska Dagbladet, 1993 08 23; Christina 
Brusén, ”Mannen bakom det stora verket”, Norrköpings Tidningar, 1993 10 20; Lars-Olof Löthwall, 
”Historien om sagoberättaren Grimberg, Nya Wermlands-Tidningen, 1993 08 23; Lars-Arne Nor-
borg, ”Historikern som kom in från kylan”, Sydsvenska Dagbladet, 1993 09 02; Carl Olov Sommar, 
”Föga underbara öden”, Östgöta Correspondenten, 1993 08 23; Lars-Göran Tedebrand, ”Grimberg 
den mest läste historikern”, Sundsvalls Tidning, 1993 10 25; Lennart Ödeen, ”Carl Grimberg – dåti-
dens Herman Lindqvist”, Gefle Dagblad, 1993 12 08. 
978 Arvidsson, Svenska Dagbladet, 1993 08 23; Norborg, Sydsvenska Dagbladet, 1993 09 02; Te-
debrand, Sundsvalls Tidning, 1993 10 25. 
979 Lars-Olof Larsson, ”Historieskrivaren Carl Grimberg”, Smålandsposten, 1993 10 11; Torgny 
Nevéus, ”Carl Grimberg – folkbildare av rang”, Upsala Nya Tidning, 1993 08 23; Per Nyström, ”När 
historien lästes högt”, Göteborgs-Posten, 1993 08 28; Sune Åkerman, ”Han gav historien liv”, Väs-
terbottens-Kuriren, 1993 09 16. 
980 Örnberg, Göteborgs-Posten, 1993 11 14. 
981 Ibid. 
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än det föregående.982 Det sistnämnda var också något som flera journalister in-

stämde i men verket fick ändå kritiska omdömen från flera av de recenserande 

journalisterna.983 Den stora skillnaden gentemot det första bandet av Historien 

om Sverige är således att historikerna hade blivit mildare och mer pragmatiska i 

sina omdömen och diskuterade formfrågor, medan journalisterna tvärtom hade 

blivit mindre positiva och mer kritiska, men inte så mycket mot källkritiska 

aspekter utan mot dess form och stil. 

 Anders Norborg avslutade sin recension av Gustav Vasa och hans söner och 

döttrar med följande varnande förebud med anledning av faktafel och slarv han 

påtalat: 

Fortsätter det så här kommer djungeltelegrafen att gå bland 

den historieintresserade allmänheten att Lindqvists arbete 

inte är tillförlitligt. Detta oberoende av hur underhållande 

och roande framställningen är.984 

Den polemik och kritiska diskussion som Peter Englund initierade efter den föl-

jande delen, När Sverige blev stormakt, kom i stort sett att besanna Norborgs 

memento. Zander summerar situationen: 

Både Englund och Lindqvist har haft fortsatt höga försälj-

ningssiffror, men ”Ofredsrecensionen” bidrog icke desto 

mindre till att förskjuta initiativet till historikerna. Visserli-

gen hade Lindqvist fortfarande försvarare som påtalade att 

han fyllde det tomrum som historikerna lämnat efter sig när 

de dragit sig tillbaka från den offentliga scenen. Efter del tre 

blev recensionerna av Lindqvists historieböcker allt färre i 

huvudstadspressen och i tidskrifter. En av Lindqvists mest 

trogna supportrar, Göran Hägg, tyckte att ”Sveriges historia 

är dess konungars” i den forne utrikeskorrespondentens 

tappning förlorat den charm som den ännu haft i de två första 

                                                             
982 Lindegren, Expressen, 1993 10 18; Larsson, Smålandsposten, 1993 10 23; Nevéus, Upsala Nya 
Tidning, 1993 09 27. 
983 Se t ex Norborg, Arbetarbladet, 1993 10 06; Örnberg, Göteborgs-Posten, 1993 11 14; Jönsson, 
Helsingborgs Dagblad, 1993 10 22; Theorin, Borås Tidning, 1993 09 27; Bladh, Sundsvalls Tidning, 
1993 09 27. 
984 Norborg, Arbetarbladet, 1993 10 06. 
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delarna. Dessutom skärpte han sin kritik mot de orimligt 

många sakfelen.985 

Men som Zander också påtalar hade det minskade antalet recensioner ingen på-

taglig inverkan på försäljningssiffrorna.986 Lindqvists plats i den svenska offent-

ligheten var även fortsättningsvis stark under 1990-talet. När en stor föreställ-

ning arrangerades i Stockholm över landets historia dagarna före millennieskif-

tet, ”Tusen år genom Sveriges historia”, var det Lindqvist som stod för manus och 

var berättare för ljud- och ljusspelet.987 

 Det tredje bandet av flerbandsverket, När Sverige blev stormakt, utkom ett 

år efter Gustav Vasa och hans söner och döttrar, hösten 1994. Den fick aningen 

färre recensioner än det föregående verket. Notabelt är att boken inte recenserade 

på någon av de rikstäckande morgontidningarna, Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet, samt i färre tidskrifter. Som tidigare har behandlats rasade däremot 

debatten mellan Englund och Lindqvist på Sveriges Televisions kulturprogram 

”Röda Rummet” och på Expressens kultursida. 

 Bland recensionerna kan en viss avmätt ton noteras; kommentarer och argu-

ment känns igen från recensionerna av Lindqvist föregående populärhistoriska 

verk. Ifall en recension sticker ut är det förmodligen Göran Häggs. Som Zander 

påtalar hade till och med ”en av Lindqvists mest trogna supportrar” börjat tröttna 

på Lindqvists stil och slarv med sakinnehållet.988 Han menade att det bekanta 

greppet att skildra historien som ”ett societetsreportage om kungar och stormän” 

inte fungerade lika bra längre: 

Det gick till nöds an i föregående volymer. Kungar är också 

människor. Nu har Lindqvist emellertid en tydlig politisk ten-

dens att visa att vi bör vara stolta över dåtidens svenska ex-

pansionism, att det var kungarna som fixade allt samt att det 

egentligen blev väldigt bra ”tack vare” krigen. 

                                                             
985 Zander, 2001, s. 442–444. 
986 Ibid. 
987 Ibid. Se även Lindqvist, Mitt i allt, 2012, s. 378–382. 
988 Zander, 2001, a. 443. 
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 Men stormaktstidens fördelar kan rimligen bara disku-

teras om man också beaktar kultur, ekonomi och folkets ex-

istens.989 

Hägg jämförde med Grimberg, som i motsats till Lindqvist, hade folk- och kul-

turavsnitt. Vidare var han kritisk mot att Grimberg angavs som källa till repliker 

och episoder, vilket han menade att ett ”proffs” som Grimberg aldrig själv skulle 

ha gjort: ”Många gamla dumheter slinker med på det viset, men inga nyheter”. 

Hägg var också förbluffad över att Lindqvist inte tillämpade ”[e]lementär jour-

nalistisk källkritik” genom att använda dokument och ögonvittnesskildringar för 

att dra egna slutsatser. Att också det tredje bandet innehöll oacceptabelt många 

sakfel och mycket slarv, hade en ensidig historiesyn om enbart personligheter 

från adeln, och föråldrade forskningsreferenser, var det fler recensenter som med 

olika betoning hävdade.990 

 Det var också flera recensenter som reagerade på Lindqvists hypotes om att 

det, inte minst rörande stormaktstiden, sedan andra världskriget fanns en ut-

bredd historiemasochism i svensk historieskrivning och följaktligen bland svens-

kar en tendens att plåga sig med den egna historien.991 Lindqvist ville tvärtom att 

svenskar skulle vara stolta över sin historia. De flesta var kritiska mot Lindqvists 

tes, som Leif Larsson: 

Tanken att ”vi” ska minnas en hel epok med stolthet tycks mig 

lite besynnerlig. Att man ska begrunda den, analysera den 

och införliva också stormaktstiden i medvetandet är tämligen 

självklart, men att minnas den med stolthet?992 

                                                             
989 Göran Hägg, ”Folkbildning och societetsreportage”, Aftonbladet, 1994 09 26. 
990 Jämför: Curt Bladh, ”Lindqvist saluterar stormaktstiden”, Sundsvalls Tidning, 1994 09 26; Du-
regård, Årsbok för kristen humanism, 1994, s. 212–216; Gunnar Henriksson, ”Stormaktstidens Hänt 
i veckan”, Norrköpings Tidningar, 1994 10 18; Lars-Olof Larsson, ”Hermans stormaktstid”, Små-
landsposten, 1994 10 24; Leif Larsson, ”Stormaktstiden berättad ovanifrån”, Västerbottens-Kuriren, 
1994 09 28; Kjell Lundholm, ”Kungarna räcker inte – man saknar folket”, Norrländska Socialdemo-
kraten, 1994 09 28. 
991 Lindqvist, När Sverige blev stormakt, 1994, s. 10–11, 324. 
992 Larsson, Västerbottens-Kuriren, 1994 09 28. Se även Bladh, Sundsvalls Tidning, 1994 09 26; 
Henriksson, Norrköpings Tidningar, 1994 10 18;  
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En som däremot var positiv, till åtminstone kritiken av den historiemasochistiska 

inställningen, var historikern Lars-Olof Larsson, som hävdade att den ”blivit sär-

skilt svårartad i kombination med ensidiga historiemarxistiska och folkhemska 

vinklingar”.993 Även historikern Torgny Nèvéus tyckte att Lindqvist resonemang 

var tänkvärt: ”Ingenting motiverar visserligen att vi nutilldags yvs över de dagar 

’då ärat ditt namn flög över jorden’, men vi behöver inte heller studera epoken 

med en grundkänsla av nationell skuld”.994 

 Både Larsson och Nèvéus gav på olika sätt också uttryck för en acceptans av 

det populärhistoriska fenomenet Lindqvist. Nèvéus formulerade det som följer: 

Man bör som yrkeshistoriker inte enbart peka på Lindqvists 

brister utan också acceptera det faktum att han har en stor 

och tacksam läsekrets. Denna läsekrets är, vilket skall konsta-

teras, i stor utsträckning bestående av personer, som ställer 

intellektuella krav, som själva har god samhällsorientering i 

nutiden men som vill veta mera om sitt eget lands för-

flutna.995 

Som förklaring till framgången nämnde Nèvéus det klara och direkta sättet att 

skriva, Lindqvists lättförståeliga pedagogiska grepp, men främst hans stilistiska 

skicklighet då han sades skriva ”fartfyllt, roligt och målande”.996 Snarlika positiva 

beskrivningar av Lindqvists stil återfinns också bland flera av de recenserande 

journalisterna.997 Larsson å sin sida framhöll att framställningens ”pendlande 

mellan dramatisk epik och ironiskt kåseri, kommer i denna del bättre till sin rätt 

än tidigare”.998 

 Referenser till och jämförelser med Grimberg förekom även bland recension-

erna av När Sverige blev stormakt. Dessutom blandades Peter Englund in i be-

dömningen i större utsträckning än i recensionerna av föregående band, eftersom 

                                                             
993 Larsson, Smålandsposten, 1994 10 24. 
994 Torgny Nèvéus, ”Mer roande än oroande”, Upsala Nya Tidning, 1994 09 26. 
995 Ibid. 
996 Ibid. 
997 Stigbjörn Bergensten, ”Detaljrik stormaktsdel”, Nerikes Allehanda, 1994 09 19; Lundholm, Norr-
ländska Socialdemokraten, 1994 09 28; Claes Theorin, ”Lindqvist kommer tillbaka”, Borås Tidning, 
1994 09 26; Lennart Ödeen, ”Visst går Herman Lindqvist att läsa”, Gefle Dagblad, 1994 12 21. Notera 
att Ödeens text är en krönika och ingen recension. 
998 Larsson, Smålandsposten, 1994 10 24. 
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Ofredsår var en aktuell försäljningssuccé som berörde samma epok. När värde-

ringar gjordes var det till Grimbergs och Englunds favör. I fråga om Grimberg 

handlade det mest om att hans historieskrivning hade haft ett uppdaterat forsk-

ningsläge och att han inkluderade folk och kulturliv.999 Vad gäller Englund fram-

hölls Ofredsår som en ofrånkomlig referens, men det understryks också att de 

egentligen inte skulle jämföras eftersom det rörde sig om så pass olika former av 

populärhistoria.1000 Lars-Olof Larsson skrev till exempel som följer: 

I själva verket är de båda böckerna och deras författare 

knappast jämförbara. Vi har här den episkt begåvade fack-

historikern kontra den skrivglade journalisten och amatör-

historikern. Den förre kräver åtskilligt av läsaren, vilket Lin-

dqvist knappast gör. De vänder sig inte till samma publik, de 

tävlar helt enkelt i olika serier. Om man sedan kan kalla Lin-

dqvists för ”lingonserie” vill jag låta vara osagt.1001 

Per Duregård framhöll hur tröttande Lindqvists andfådda och lätt distraherade 

korrespondentstil blev i band efter band. Han menade att det som gjorde 

Englunds både bildande och underhållande historia till ”lysande litteratur” var 

”att han är så tydlig med att det han skriver har betydelse för skeenden i nuet” 

samt att ”han är så tydlig med att han inte kan vara objektiv när han ska beskriva 

människors tankar och inre liv, att han blir mer trovärdig än de flesta förment 

objektiva historiker som nervöst klamrar sig fast vid det redan lästa, det redan 

tänkta.”1002 Det är, enligt Duregård, alltså det nyskapande berättargreppet som 

gör Englund ”så oerhört bra” och höjer honom över inte bara Lindqvist utan 

också över sina kollegor.1003 

 Som tidigare har nämnts är samtidsanalogin en av Lindqvists flitigast an-

vända berättartekniker under den undersökta perioden. Flera av recensenterna 

till både det andra och tredje bandet av Historien om Sverige reagerade också på 

liknelserna av dåtida händelser vid samtida fenomen. Det handlade om både po-

sitiva och negativa kommentarer. 

                                                             
999 Hägg, Aftonbladet, 1994 09 26; Larsson, Västerbottens-Kuriren, 1994 09 28. 
1000 Larsson, Västerbottens-Kuriren, 1994 09 28; Larsson, Smålandsposten, 1994 10 24. 
1001 Larsson, Smålandsposten, 1994 10 24. 
1002 Duregård, Årsbok för kristen humanism, 1994, s. 214–215. 
1003 Ibid., s. 214. 
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 I fråga om Gustav Vasa och hans söner och döttrar menade Henrik Berggren 

att ”[h]ans avsiktliga anakronismer är fortfarande roande”, syftandes på påstå-

endet att Gustav Vasa var utbränd och liknelsen att det var som om kungafamiljen 

hade bytt upp sig från en gammal Volvo till en ny Mercedes.1004 Lars-Eric Jönsson 

menade att boken med ”sådana lustiga anakronismer […] var ganska rolig att 

läsa”. Claes Theorin fann emellertid samtidsanalogierna tröttsamma: 

Frågan är om inte hans sätt att uttrycka sig ibland blir lite väl 

lustigt. På mig gör han intryck av att bli fyndiga formulering-

ars fånge: för att sammanfatta ett invecklat skeende drar han 

sig inte för att pressa in verkligheten i en rappt avfattad for-

mel. Då och då kan det bli i ”lustigaste” laget, som när förfat-

taren presenterar ett monument, vilket till utseendet påmin-

ner om en ”kejserlig pissoir”. Roligt? – knappast, och under 

inga förhållande i ett allvarligt syftande verk om Sveriges 

historia i tio delar. 

 Jag tror också att Lindqvist undervärderar läsaren ge-

nom att ideligen finna moderna motsvarigheter till den tidens 

företeelser. Det är som om han ändå inte hade fullt förtroende 

för läsarens fattningsförmåga.1005 

I fråga om samtidsanalogierna i När Sverige blev stormakt var det flera recen-

senter som nämnde Lindqvists hävdande att drottning Kristinas intåg i Rom, se-

dan hon abdikerat och konverterat, var som om Saddam Husseins dotter, mitt 

under Gulfkriget, hade kommit ridande på en åsna till Klagomuren i Jerusalem 

och sagt att hon blivit judinna. Theorin fann den och andra av Lindqvists ”folkliga 

liknelser” påfrestande.1006 Nèvéus fann nämnda liknelse och andra ”vara alltför 

publikfriande”.1007 Ödeen tyckte däremot att det var ”[f]estligt och åskådligt” med 

nämnda jämförelse.1008 

 Avslutningsvis om mottagandet av Lindqvists populärhistoriska verk ska dis-

kussionen av hans kunskapssyn redogöras för. Sven-Eric Liedman var mycket 

                                                             
1004 Berggren, Dagens Nyheter, 1993 09 27. Se också Jönsson, Helsingborgs Dagblad, 1993 10 22. 
1005 Theorin, Borås Tidning, 1993 09 27. 
1006 Theorin, Borås Tidning, 1994 09 26. 
1007 Nèvéus, Upsala Nya Tidning, 1994 09 26. 
1008 Ödeen, Gefle Dagblad, 1994 12 21. 
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kritisk till Lindqvists ”besynnerliga föreställning att så snart det råder oenighet 

mellan specialister på ett område så är det fritt fram för populisatorn att duka 

upp vilka teorier som helst som om de vore likvärdiga”.1009 Även Lars-Olof Lars-

son underströk det relativistiska i Lindqvists källkritik, men specifikt angående 

hanteringen av den äldre svenska historien, i påståendet att källorna var så 

osäkra ”att man inte kunde veta något säkert om strängt taget någonting i äldre 

svensk historia och att en tolkning därför var lika god som en annan, vilket onek-

ligen gav prov på en extremt antiintellektuell typ av argumentering”.1010 

 Mot dessa historikers ensidigt källkritiska hållning kan historiedoktoranden 

Erik Tängerstads mer försonliga resonemang framhållas.1011 Han lyssnade på Lin-

dqvists tal på en tillställning i Kungsträdgården, Stockholm, i samband med 

historiens år 1994. Lindqvist ställde då frågan ”Vad är egentligen historia?” till 

åhörarskaran.1012 Vad en vetenskaplig historia skulle vara satte han själv ett stort 

frågetecken för och sades nöja sig med Napoleons konstaterande att historien är 

en packe lögner som alla kommit överens om att tro på.1013 I enlighet med denna 

helt perspektivistiska förståelse av historia är det också viktigare att historien han 

berättar är bra än att den är sann. Tängerstad menade att det bakom denna håll-

ning fanns en erfarenhet av att människan är producerad av historien och att 

historien handlar om människor: ”Att ägna sig åt historieforskning innebär då 

med nödvändighet att man reflekterar över den existentiella belägenheten att 

som människa på heltid fundera över vad det vill säga att vara människa i histo-

rien”.1014 Lindqvists relativistiska hållning gjorde, enligt Tängerstad, inte nödvän-

digtvis honom till en sämre historiker, då han aktualiserar ett samtal om ”den 

existentiella problematik som ligger inbyggd i all historieforskning” som han me-

nade hade försummats av berörda akademiker: 

Historierelativistiska strömningar har dykt upp många 

gånger under 1900-talet. Och varje gång har det uppstått 

kraftiga reaktioner: antingen i form av nationalistisk, rasist-

isk, religiös eller någon annan typ av fundamentalism. Den 

oskuldsfulle Herman Lindqvist gör oss alla en tjänst när han 

                                                             
1009 Liedman, GT Kvällsposten iDag, 1993 05 29. 
1010 Larsson, Smålandsposten, 1993 10 23. 
1011 Erik Tängerstad, ”Oskulden frammanar en historisk hydra”, Sydsvenska Dagbladet, 1994 06 28. 
1012 Ibid. 
1013 Ibid. 
1014 Ibid. 
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baxar fram denna problematik i ljuset. Samtidigt sviker mu-

seifolket, historikerna och de övriga intellektuella när de und-

viker att ta upp den historierelativistiska hydran till de-

batt.1015 

Lindqvist återkommer i både sina historieskildringar och i intervjuer till sin egen-

sinniga form av kritik mot vad han menar är en naiv tro på en objektiv sanning 

inom historiedisciplinen, som den rådande generationen av historieforskare all-

tid menar sig sitta inne med. Samtidigt förutsätter han att det finns en absolut 

sanning. Det är en hållning som i sin motsägelsefulla karaktär av både vildsint 

relativism och hårdför positivism är svår att definiera och identifiera som intel-

lektuell tradition. Vad det handlar om menar jag är en mystifierande relativism i 

påståendet att alla tolkningar, mer eller mindre, är lika goda när något inte är 

tvärsäkra historiska fakta. Lindqvist ger således uttryck för ett slags positivistisk 

skepticism. Han förutsätter alltså ett absolut sanningsbegrepp. Ett sådant upp-

fylls dock enligt Lindqvists sätt att se det sällan eller aldrig inom historieveten-

skapen och då menar han att alla sekundära anspråk kan vara likvärdiga. Det är 

ett utslag av ett utpräglat icke-akademiskt tänkande utan grepp om det historie-

vetenskapliga tillvägagångssättet. Bristen på försök att sätta sig in i och beakta en 

samtida historievetenskaplig diskussion, och konsekvenserna det får för Lind-

qvist populärhistoria, är också huvudförklaringen till akademiska historikers ut-

bredda aversion mot hans populärhistoria. Däri ligger också en avgörande skill-

nad mellan en populärhistoria vars skapare premierar publika och kommersiella 

respektive akademiska överväganden. 

 Avslutningsvis om mottagandet i medierna återfinns bland recensenterna an-

märkningsvärt få kvinnor. Den bok som recenserades av flest kvinnor var Revo-

lution! till vilken tre av femton recensenter var kvinnor.1016 I övrigt var mansdo-

minansen nästan total. I fråga om recensenterna till Englunds böcker resonerade 

jag om att mansdominansen delvis kunde ha att göra med hans ämnesval. Samma 

delförklaring kan användas på Lindqvists böcker eftersom han huvudsakligen ar-

betade med en kanoniserad historia om och med män som aktörer. Omständig-

heten att det delvis var samma personer som recenserade både Englunds och Lin-

dqvists böcker antyder att ytterligare två förklaringar kan vara att det dels var 

                                                             
1015 Ibid. 
1016 Möller, Dagens Nyheter, 1989 06 15; Wendel, Kvällsposten, 1989 06 22; Elisson, Nerikes Alle-
handa, 1989 07 14. 
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genren (populär)historia som generellt var manligt kodad och associerad, dels att 

redaktionerna kan ha varit dominerade av män. 

 

Lindqvist i medierna 

I recensioner och kommentarer till Revolution! Herman Lindqvist berättar om 

Frankrikes blodiga år sommaren och hösten 1989 presenteras Herman Lind-

qvist oftast som utrikeskorrespondent eller riksradions korrespondent i Paris. I 

några fall presenteras han inte alls vilket antyder att journalisten eller redigera-

ren förutsätter att läsarna vet vem han är. I merparten av de få recensionerna och 

kommentarerna till Om sakernas tillstånd i Paris 200 år efteråt under samma 

period saknas presentation med titel. När han medverkar i första numret av Po-

pulär Historia, sommaren 1991, omnämns han som ”författare och journa-

list”.1017 I samband med att Historien om Spanien utkom hösten 1991 presente-

ras Lindqvist för första gången som populärhistoriker. I radions P1 sägs att han 

följer upp sin ”framgång som populärhistoriker med boken Revolution! om 

franska revolutionen”.1018 I Historielärarnas Förenings Årsskrift presenteras 

han som ”den kände journalisten och populärhistorikern”.1019 Han benämns 

emellertid betydligt oftare som journalist eller enbart vid namn utan någon yr-

kesbenämning. När Axel von Fersen. Kvinnotjusare och herreman recenseras 

och kommenteras vintern 1991–1992 dominerar frånvaron av professionell yr-

kesbenämning. Samma tendens fortsätter efter att Christofer Columbus. Var han 

riktigt klok? utkommer sommaren 1992. 

 Några nämnvärda undantag i samband med boken om Columbus är att han 

benämns som en ”utomordentlig amatörhistoriker”1020 men också som en ”char-

latan […] en av vår tids stora mytmakare”1021 och som en ”Hänt i Veckan – eller 

Svensk Damtidning-reporter”.1022 Två andra och betydligt mer neutrala karaktä-

riseringar är ”ett slags reporter i historien”1023 och ”vår mest populära historiere-

porter”.1024 Även kommentarerna till Från islossning till kungarike under hösten 

                                                             
1017 Lindqvist, Populär Historia, 1991, s. 3. 
1018 ”Obs! Kulturkvarten”, P1, 1991 10 29. 
1019 Rydén, Historielärarnas Förenings Årsskrift, 1991/1992, s. 137. 
1020 Ödeen, Gefle Dagblad, 1992 07 07. 
1021 Björnsson, ”Kulturnytt”, P1, 1992 07 07. 
1022 Sawyer, Svenska Dagbladet, 1992 11 01. 
1023 Magnus Jacobson, ”Galning eller gigant?”, Östgöta Correspondenten, 1992 10 12. 
1024 Steinick, Helsingborgs Dagblad, 1992 07 09. 
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och vintern 1992 följer mönstret med ett övertag av frånvarande yrkesbeteck-

ningar. När han tilltalas med titel är det främst som journalist, reporter och kåsör. 

Ett antal avvikelser bör nämnas. Det frågas om han är ”[k]anske vår senaste rik-

shistoriker?”. Vidare tituleras han som ”populärhistorikern”, ”amatören”, 

”amatörhistoriker” samt ”en god amatörhistoriker”.1025 

 En intressant benämning står historikern Lars-Olof Larsson för när han kallar 

Lindqvist för en ”massmedial kändis”.1026 Klas-Göran Karlsson är inne på samma 

ämne när han diskuterar Lindqvists ”massmedialt anpassade historiska bud-

skap”.1027 Även om det regelbundet framhävs vilken flitig mångsysslare Lindqvist 

är, poängteras här något väsentligt i den mediala symbios som Lindqvist 

gjorde.1028 Hans historieskildringar förekom från 1991 parallellt såväl i tv, böcker, 

tidskrifter som radio. Ordet symbios understryker den samtida förekomsten, 

men det var också fråga om en konvergens, en överensstämmelse, med bitvis mer 

eller mindre ordagrant identiska historieskildringar i flera medier. Till exempel 

återfinns delar av hans historia om Axel von Fersen i två böcker, ett tv-avsnitt, en 

tidskriftsartikel och ett radioinslag.1029 Att Lindqvist överhuvudtaget tillfrågades 

av Norstedts om uppdraget att skriva ett nytt flerbandsverk om Sveriges historia, 

var en bekräftelse på att han, som mångårig utrikeskorrespondent och författare 

till kåserisamlingar som sålde i hundratusental, hade blivit ett tillräckligt säljbart 

namn för att vara ensam författare till en sådan omfattande produktion. En re-

censent uttryckte det som att Norstedts ville ”rida på den popularitetsvåg som 

denne flitige herre skapat”.1030 

 Två slutsatser kan dras av detta: för det första att Lindqvist uppenbarligen var 

ett inarbetat kommersiellt signum som journalist, utrikeskorrespondent och kå-

sör när han påbörjade sin karriär som populärhistoriker. För det andra att han 

ytterst sällan omnämns som populärhistoriker. I samband med Från islossning 

                                                             
1025 Se i tur och ordning: Theorin, Borås Tidning, 1992 10 23; Henrikson, Norrköpings Tidningar, 
1992 10 19; Jönsson, Helsingborgs Dagblad, 1992 11 09; Ödeen, Gefle Dagblad, 1992 10 20; Berg-
gren, Hallandsposten, 1992 11 09. 
1026 Larsson, Smålandsposten, 1992 11 05. 
1027 Karlsson, Historielärarnas Förenings Årsskrift, 1992/1993, s. 168. 
1028 Ludvigsson har också poängterat att Lindqvist historieskildringar var ett ovanligt exempel inom 
den svenska historiekulturen på mediesymbios, 2003, s. 112. 
1029 Jämför förslagsvis skildringen av flyktförsöket med kungafamiljen mellan: Revolution!, 1989, s. 
100–116; Axel von Fersen, 1991, s. 99–117; ”Hermans historia: Axel von Fersen”, TV2, 1992 01 06; 
Månadsjournalen nr 10, 1991, s. 64–65; ”Franska revolutionen”, P1 , 1989 01 11. 
1030 Theorin, Borås Tidning, 1992 10 23. Se även Lindegren, Dagens Nyheter, 1992 10 19. 
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till kungarike börjar Peter Englund, och äldre etablerade historiker, att av recen-

senter i kontrast till Lindqvist framhävas som goda populärhistoriker.1031 Histo-

rikern Lars-Arne Norborg framhåller bland annat Englund när han talar om att 

det ”i vårt land funnits och finns ett stort antal fackhistoriker som också framträtt 

som goda, ibland t o m lysande popularisatorer”.1032 Förlagsredaktören Göran R 

Buckhorn menar att Englund är ”en historiker som redan visat sig kunna för-

medla historien på ett populärt sätt utan att vara populistisk”.1033 Tillsammans 

med Lars-Olof Larsson nämns Englund vidare som kanske bättre lämpade än 

Lindqvist för att skriva ett flerbandsverk om Sveriges historia.1034 Kontraste-

ringen av Lindqvist gentemot ”den akademiske historikern” gjordes också i sam-

hällsprogrammet ”Magasinet” i TV2 hösten 1992. Programledaren Eva Hamilton 

presenterade de medverkande i studion som följer: ”Och i studion hos mig finns 

Herman Lindqvist, författaren och journalisten, som ska ge oss vår svenska histo-

ria i tio band, och så en riktig historiker; Thorsten Nybom”.1035 

 Försommaren 1993 kom utställningskatalogen till historieåret, En vandring 

genom Den svenska historien. Bland de recensioner och omnämnanden som ver-

ket fick går det bland annat att läsa om den ”[f]litige och omtvistade berättaren 

Herman Lindqvist”, ”TV-ålderns ’nye Grimberg’, journalisten Herman Lindqvist” 

och ”Herman Lindqvist behöver ingen närmare presentation”.1036 Det är tydligt 

hur den kritik som det första bandet av Historien om Sverige fick av främst aka-

demiska historiker, har blivit någonting som recensenterna förhåller sig till och 

nämner. Det skrivs exempelvis om ”experter och professorer” som ”bekymrat 

gnydde över Lindqvists sätt att hantera fakta”, och att han ”fått så många mot-

hugg som historisk krönikör” men att han har ”haft förmåga att sätta fart på de-

batten”.1037 Vidare poängteras att den aktuella katalogen är en bekräftelse på att 

han fortfarande har auktoritet som historieberättare: 

                                                             
1031 Till de övriga som oftast tas upp hör Frans G. Bengtsson, Anders Fryxell, Carl Grimberg, Alf 
Henriksson, Vilhelm Moberg, Jan Olof Lennart Olsson (Jolo) och Alf Åberg. 
1032 Lars-Arne Norborg, ”Ett lysande följe populärhistoriker”, Sydsvenska Dagbladet, 1992 11 17. 
1033 Göran R Buckhorn, ”Sök och ni skall finna!”, Sydsvenska Dagbladet, 1992 11 22. 
1034 Häggström, Barometern, 1992 11 17; Ödeen, Gefle Dagblad, 1992 10 20. Se även Ödeen, Gefle 
Dagblad, 1992 07 07. 
1035 ”Magasinet”, TV2, 1992 10 22. 
1036 Bergensten, Nerikes Allehanda, 1993 05 26; Kraft, Vestmanlands Läns Tidning, 1993 06 09, 
Lundholm, Norrländska Socialdemokraten, 1993 05 27. 
1037 Bergensten, 1993 05 26; Larsson, Borås Tidning, 1993 07 06. 
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Herman Lindqvists anseende har inte blivit värre skamfilat, 

än att han anförtrotts att gå på upptäcktsfärd på utställningen 

Den svenska historien och personligt skildra intrycken.1038 

Vid ett tillfälle presenteras han också som ”historiker och författare”.1039 Under 

sommaren repriserades den första och andra säsongen av ”Hermans historia”, 

vilket genererade några mindre notiser och kommentarer där han bland annat 

presenteras som ”[f]örfattaren och journalisten” samt ”[f]örfattaren, kåsören och 

utrikeskorrespondenten”.1040 De få omdömena jag har funnit var klart posi-

tiva.1041 En journalist menade att Lindqvist både har ”den goda journalistens 

sinne för detaljer och fakta och den goda berättarens känsla för det som kallas 

tajming: det blir lektion och show på en gång, stor underhållning helt enkelt”.1042 

En annan menade att det var så spännande att det är ”[k]lart att yrkeshistorikerna 

går i taket. Vi andra får njuta av stunder vi aldrig fick i klassrummen”.1043 En 

tredje kommentar i samma linje var att det var en ”fängslande historielektion […] 

som att följa en thriller” samt att ”Lindqvist lyckas med det som majoriteten av 

historielärarna missar. Han kittlar fantasin. Och han låter oss glutta in i de histo-

riska personernas privatliv”.1044 När Lindqvist senare under hösten intervjuas 

sätts han på olika sätt i samband med det påstådda nyvaknade historieintresset 

bland svenskar: ”Herman Lindqvist är journalisten som blev folkbildare; mannen 

som återuppväckte svenskarnas slumrande historieintresse”.1045 I samband med 

en utställning på stadsbiblioteket i Västerås av svenska böcker om historia, pla-

ceras Lindqvist i ett större sammanhang av populärhistoriker som har kritiserats 

av fackhistoriker för att i allt för hög grad betona spektakulära händelser och be-

handla historia som underhållning: 

                                                             
1038 Larsson, Borås Tidning, 1993 07 06. 
1039 Calle Hård, ”’Den svenska historien’ är inne just nu. Såväl hos folk som på en rad museer”, Ex-
pressen, 1993 05 29. 
1040 Inger Marie Opperud, ”Herman Lindqvist laddar om”, Expressen, 1993 07 15; [utan signatur] 
”Gustav Vasa först hos Herman”, Expressen, 1993 07 19. 
1041 Tommy Hammarström, ”Herman Lindqvist vet hur en historia ska berättas”, Expressen, 1993 
07 20; Lasse Mattsson, ”Briljant porträtt av smart drottning”, Expressen, 1993 07 22; Lotta Byqvist, 
”Äntligen fattade jag orsaken till oljekrisen –73”, Expressen, 1993 08 03. 
1042 Hammarström, Expressen, 1993 07 20. Det avsedda avsnittet var ”Gustav Vasa”. 
1043 Mattsson, Expressen, 1993 07 22. Det avsedda avsnittet var ”Drottning Kristina”. 
1044 Byqvist, Expressen, 1993 08 03. Det avsedda avsnittet var ”Axel von Fersen”. 
1045 Hannele Parviainen, ”Hermans roliga historia – älskas av bokköparna men kritiseras av histo-
rikerna”, Borås Tidning, 1993 09 09. 
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Senast har Herman Lindqvist anklagats för detta men Fryxell, 

Grimberg och Vilhelm Moberg har tidigare utsatts för det-

samma. Den livliga debatt inte minst Herman Lindqvists 

böcker väckt visar i alla fall att historieintresset och historie-

medvetandet är stort i Sverige i dag.1046 

I en recension av historikern Torbackes bok om Grimberg går det också i en ru-

brik att läsa ”Carl Grimberg – dåtidens Herman Lindqvist”. Recensenten menar 

att ”[d]en senaste tidens väldiga omvälvningar, kalla krigets slut, kommunismens 

fall och Sovjetimperiets upplösning, har ju skapat ett historieintresse som fått det 

från Grimbergs tidiga år att blekna”, men några explicita kopplingar till Lindqvist 

görs inte i texten.1047 

 Den tydligaste tendensen i samband med att recensionerna av Gustav Vasa 

och hans söner och döttrar kom, hösten 1993, drygt ett halvår efter den planerade 

utgivningen, är att Lindqvist nästan helt har slutat att presenteras med titel. Vid 

flera tillfällen benämns han till och med i rubriksättningen enbart med efter-

namn.1048 Det visar vilket välbekant namn han hade fått och hur självklart det 

hade kommit att förknippas med historia. När han undantagsvis presenteras med 

titel är det med allmänna beteckningar som ”den flitige berättaren” och ”[d]en 

flyhänte historieskribenten […] den populäre skribent han är” och ”populärhisto-

risk författare”.1049 Lindqvist omskrivs som något av ett fenomen i landets histo-

riekultur, även om inte just det begreppet används, genom hur det föregående 

bandet i flerbandsverket skapade debatt om historia. Lindqvist sätts i samband 

med vad som uppfattas som ett uppblossat historieintresse i landet. Även om det 

verkar finnas en konsensus bland recensenterna att det aktuella verket är bättre 

faktagranskat och mindre syrligt mot akademiska historiker, finns det fortfa-

rande en genomgående kritik mot såväl fakta, tolkningar, historiesynen och Lin-

dqvists stil. Hans historia framställs sammantaget inte som speciellt förtroende-

ingivande: 

                                                             
1046 Jan Larsson, ”Från Petri till Lindqvist”, Vestmanlands Läns Tidning, 1993 11 05. 
1047 Ödeen, Gefle Dagblad, 1993 12 08. 
1048 Nevéus, Upsala Nya Tidning, 1993 09 27; Sandström, Skånska Dagbladet, 1993 12 03; Jönsson, 
Helsingborgs Dagblad, 1993 10 22; Liedman, GT Kvällsposten iDag, 1993 05 29; Häggström, Baro-
metern, 1993 11 09; Theorin, Borås Tidning, 1993 09 27; Hägg, Aftonbladet, 1993 09 27. 
1049 Bergensten, Nerikes Allehanda, 1993 11 03; Henrikson, Norrköpings Tidningar, 1993 10 30; 
Sandström, Skånska Dagbladet, 1993 12 03. 
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Fortsätter det så här kommer djungeltelegrafen att gå bland 

den historieintresserade allmänheten att Lindqvists arbete 

inte är tillförlitligt. Detta oberoende av hur underhållande 

och roande framställningen är.1050 

Det är annorlunda uttryckt inget starkt etos som tillskrivs Lindqvist som histo-

rieberättare. 

 Drygt ett år senare, hösten 1994, kom den tredje delen om stormaktstiden; 

När Sverige blev stormakt. Det mest anmärkningsvärda inslaget bland recens-

ionerna och kommentarerna var Peter Englunds helt avfärdande recension i Ex-

pressen som dessutom ledde till en ordväxling mellan Englund och Lindqvist, per 

telefon, i Sveriges Televisions program ”Röda rummet”, samt repliker från båda i 

samma tidning.1051 

 Lindqvist själv var rätt godmodigt inställd till den förväntade kritiken när han 

tillfrågades sommaren 1993. Angående det kommande, andra bandet, av Histo-

rien om Sverige kommenterar han det som följer: 

– Äsch, säger Herman, felet med historikerna är att de tror 

att jag skriver på en avhandling. Så är det inte, ambitionen är 

att skriva för de människor som aldrig läst historia förr.1052 

Angående den tredje säsongen av ”Hermans historia” menar han att hans ambit-

ion att ”ge tillbaka Gustav II Adolf det gamla epitetet – den store” eftersom han 

var ”en stor härförare”.1053 Hans kommentar det till det är i samma lättsamma 

ton: ”Min bild kommer säkert att reta en del, men det är meningen, ler han”.1054 

På hösten det följande året, efter Englunds kritiska recension, som den intervju-

ande reportern kallar att ha ”blivit sågad jäms med fotknölarna av historikern 

Peter Englund” är tonen betydligt mer irriterad.1055 Lindqvist menar att det inte 

                                                             
1050 Bladh, Sundsvalls Tidning, 1993 09 27. 
1051 Englund, ”Historien enligt Herman. Peter Englund hittar minst 140 fel i en epok”, Expressen, 
1994 09 26; Englund och Lindqvist, ”Röda rummet”, TV2, 1994 10 01; Lindqvist, ”Som fan läser bib-
liografin”, Expressen, 1994 10 12; Englund, ”Blädderbludder”, Expressen, 1994 10 13. 
1052 Anna Hultgren, ”Herman vandrar vidare i historien”, Expressen, 1993 07 26. 
1053 Anna Hultgren, ”Herman fortsätter att reta historikerna”, Expressen, 1993 07 28. 
1054 Ibid. 
1055 Svante Liden, ”Hur känns det… Herman Lindqvist”, Aftonbladet, 1994 09 28. 
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är något att bry sig om vad ”såna där akademiska viktigpettrar klottrar i margi-

nalen. Det har ingen som helst betydelse”. Vad Englund kallar fel menar han bara 

är illvillig läsning, men erkänner att det inte är roligt att bli påhoppad: ”Men jag 

är ju gammal krigs- och katastrofreporter. Jag är van att hantera såna dårar”. 

Angående anklagelsen att inte skilja på dikt och verklighet, svarar han att läsarna 

är klokare än Englund och kan se skillnaden. Vidare angående sina kritiker gör 

han en elaborerad kategorisering: 

Det finns tre typer av akademiker som angriper mig – alla är 

viktigpettrar: Först historiefundamentalisterna som bara tror 

att det finns en sanning; så har vi motorsågsdocenterna – där 

hittar du Englund – som rusar ut och sågar sönder allt som 

inte är som de lärt sig att det ska vara; slutligen har vi histo-

riemasochisterna som tycker att vi ska plåga oss med Sveriges 

historia. De menar att allt var så hemskt, vi var så vidriga, vi 

var fattigare än alla andra och när vi var i krig så var vi själv-

klart värre än alla andra.1056 

Anledningen till påhoppen menar han är att de akademiska historikerna inte gil-

lar att han säljer bra. När Englund och Lindqvist konfronteras per telefon i kul-

turprogrammet ”Röda Rummet”, i TV2, menar Lindqvist att det inte är någon 

saklig analys av hans bok ”utan det är någonting som han har spytt upp av per-

sonlig ovilja och aggression, vilket gjort att han har fått totalspinn på motorså-

gen”. Verket erkänns visserligen ha vissa beklagliga tryckfel, men vara fakta-

granskat av akademiska historiker specialiserade på epoken. Mycket av Englunds 

påtalade sakfel anser Lindqvist vara pedagogiska förtydliganden från hans sida 

gentemot samtida läsare. Hans förklaring till kritiken är som följer: 

Vad det handlar om är att jag får inte ge mig in i Peter 

Englunds sandlåda. Han vill visa, framförallt sina kollegor på 

universiteten, att det är han som är svensk mästare i stor-

maktstiden – vilket han också är – självklart. Men en klok och 

sansad läsare, vilket de flesta är utom yrkeshistoriker, de ser 

att den här recensionen är en klassisk attack av en typisk mo-

torsågsdocent. En av dessa historiefundamentalister […] Han 

                                                             
1056 Ibid. 
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tror faktiskt att det bara finns en enda sanning […] och att 

historieböcker får skrivas på ett enda sätt, nämligen på hans 

sätt.1057 

Englund vidhåller att det är ”ett hafsverk”, vilket han menar att Lindqvist också 

är medveten om. Problemet är den maktposition Lindqvist har i svensk historie-

kultur: 

Det som gör mig mest betänksam, det är att han har en ställ-

ning som vad det gäller det svenska historiemedvetandet har 

ett större inflytande än alla dessa professorer och docenter 

sammanlagt i Sverige. Och jag tycker att han hanterar… han 

lever inte upp till det ansvar som den här ställningen lägger 

på honom. Tvärtom så hanterar han den här ställningen med 

ett lättsinne som jag inte begriper. Och han bemöter all sådan 

här kritik med samma aggressiva arrogans. Det är alltså inte 

fråga om personlig ovilja. Jag har tidigare, jag har i andra 

sammanhang försvarat Herman Lindqvists och andra amatö-

rers rätt att också skriva historia, det är inte det, det är fråga 

om. Jag har tidigare recenserat en av hans tidigare historie-

böcker och gett den bra kritik […] Jag tror att det hela är 

mycket enkelt: det här är ett omöjligt riggat projekt. Det här 

är alldeles för kort tid för att man ska kunna göra något vettigt 

arbete på – sitta och kläcka fram en bok om året. Det är inte 

underligt då.1058 

Med privilegiet att formulera vad historia är för en stor publik kommer alltså, 

enligt Englund, också ett ansvar för sakligheten och kvaliteten i historien. Debat-

ten fortsatte i en replik från Lindqvist på Englunds recension och en genreplik 

från Englund, båda i Expressen, men det var enbart variationer av redan fram-

förda argument som återkom.1059 

                                                             
1057 ”Röda rummet”, TV2, 1994 10 01. Citatets fragmentering kommer inte av att jag har uteslutit 
resonemang, utan av att programledaren, Gunilla Kindstrand, försöker avbryta Lindqvist och låta 
Englund komma till tals. 
1058 Ibid. 
1059 Lindqvist, Expressen, 1994 10 12; Englund, Expressen, 1994 10 13. 
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 I en intervju senare samma höst är Lindqvists försvar snarlikt då han menar 

att ”[d]e tål inte att en amatörhistoriker och utomstående som jag får så många 

läsare”.1060 Lindqvists agg mot akademiker var också ett centralt tema under en 

presentation han gjorde på bokmässan i Göteborg 1994. Enligt en av Aftonbladets 

närvarande kulturreportrars satiriska rapportering var den så polemisk att Lind-

qvists ”bittra röst ekar över bokmässan” – ett påpekande som resulterade i att 

Lindqvist, enligt reportern i fråga, ringde upp och hotade att slå ner honom.1061 

 Den tydligaste tendensen bland recensionerna av När Sverige blev stormakt 

är att Lindqvists verk om stormaktstiden genomgående jämförs med eller relate-

rats till Englunds Ofredsår, som behandlar samma epok och utkom ett år tidi-

gare. Komparationen är med få undantag till Lindqvists nackdel. Journalisten 

Leif Larsson menade exempelvis att de rörde sig om helt olika sorters författar-

skap som svårligen kunde jämföras: 

Bägge böckerna är ju kompilationer, kan knappast annat vara 

och Englunds är heller inte invändningsfri, men det blir likväl 

som när Richy Bruch bryter arm med en femåring. Englund 

skriver mycket mer elegant och med så oerhört mycket större 

sakkunskap att fogarna i framställningen inte syns. Hos Lin-

dqvist blir allt trots den lediga attityden så mycket mer till-

kämpat och man tycker sig hela tiden ana författarens svårig-

heter att fylla de vita arken samtidigt som språket blir allt gru-

sigare.1062 

Det görs också jämförelser med tidigare generationers akademiska historiker då 

det menas att Lindqvist har ett föråldrat forskningsläge. Nyss nämnde Larsson, 

framhäver exempelvis att ”[p]oängen med Odhner, Fryxell och Grimberg var 

ändå att dessa herrar sökte hålla sig i samklang med sin tids vetenskap. Det gör 

inte Lindqvist”.1063 

                                                             
1060 Marie Nilsson, ”Såpopera i Hermans historia”, Göteborgs-Posten, 1994 11 22. 
1061 Gunnar Ohrlander, ”Motorsågsdocenterna anfaller”, Aftonbladet, 1994 10 30; densamme, ”Jag 
är inte nerslagen – inte än”, Aftonbladet, 1994 11 06. 
1062 Larsson, Västerbottens-Kuriren, 1994 09 28. Björn Rickard "Ricky" Bruch var en svensk friid-
rottare som huvudsakligen tävlade inom diskus och kulstötning. Se Larsson, Smålandsposten, 1994 
10 24. 
1063 Larsson, Västerbottens-Kuriren, 1994 09 28. 
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 Det enda exemplet jag har funnit på en jämförelse som delvis var till Lindqvist 

favör stod Stigbjörn Bergensten för: 

Däremot ger Lindqvist en mycket bättre bild av den strate-

giska betydelsen av fälttågen. Det till synes planlösa marsche-

rande genom Tyskland med plundring, våldtäkter, förstörelse 

och ursinnigt dödande i spåren hade, inte alltid förstås, men 

för det mesta, en tanke bakom sig.1064 

I fråga om det explicita presenteras med titel sker det bara undantagsvis då lä-

sekretsens bekantskap med honom är så förgivettagen att han mestadels bara be-

nämns som Herman Lindqvist. När han ändock presenteras med titel är det som 

”amatören” som visserligen av samme journalist sägs vara ”en briljant berättare”. 

Vidare menar en akademisk historiker att Lindqvist hör ”till de historieskribenter 

som roar mer än oroar”.1065 I övrigt är det benämningar som ”författaren” och 

”journalisten” som gäller.1066 

 Utöver att figurera i medierna som författare av populärhistoriska verk före-

kommer hans namn ofta i samband med artiklar om bokmarknaden. Inför bok-

mässan i Göteborg 1992 går det i Expressen under den nedslående rubriken ”Låg-

konjunktur, arbetslöshet, finansiell kris”, att läsa om hur det är säkra namn som 

gäller i bokutgivningen och att det beträffande historia innebär författare som Alf 

Henrikson och Herman Lindqvist.1067 På samma tema, ”Jättarna och dvärgarna 

överlever. Bokhandeln profilerar bästsäljarna”, skrivs det i Dagens Nyheter 

några månader senare om hur journalisten Herman Lindqvist når en ”rekord-

publik med sina historiska böcker, hans senaste var höstens verkliga storsäljare” 

– vilket alltså avser första bandet i Historien om Sverige.1068 När det var dags för 

bokmässan i Göteborg 1994 anges Kerstin Ekmans och Herman Lindqvists före-

drag vara de mest lättsålda.1069 Några veckor senare firade förlaget Norstedt sitt 

                                                             
1064 Bergensten, Nerikes Allehanda, 1994 09 19. 
1065 Ödeen, Gefle Dagblad, 1994 12 21; Nevéus, Upsala Nya Tidning, 1994 09 26. 
1066 Erik Berggren, ”Tredje delen av Sverigehistorien”, Hallandsposten, 1994 11 24; Henrikson, 
Norrköpings Tidningar, 1994 10 18; Hägg, Aftonbladet, 1994 09 26. 
1067 Susanne Hobohm, ”Lågkonjunktur, arbetslöshet, finansiell kris”, Expressen, 1992 09 12. 
1068 Helena Lindblad och Thomas Lerner, ”Jättarna och dvärgarna överlever. Bokhandeln profilerar 
bästsäljarna”, Dagens Nyheter, 1993 01 30. 
1069 Christer Jönsson, ”Bokmässa utan bojkott oroar arrangör”, Tidningarnas Telegrambyrå, 1993 
09 03. 
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170-årsjubileum med en litterär marknadsfest på Stortorget i Stockholm. Höjd-

punkten var utgivningen av Historien om Sverige. Gustav Vasa och hans söner 

och döttrar, med författaren närvarande, vilket också förlagets ”två övriga stor-

säljare Jan Guillou och Jonas Gardell” var: 

Hermans och Jans böcker säljs i ca 100 000 ex vardera – nå-

got näst intill ofattbart, säger förlagets litteräre chef Lasse 

Bergström. Han har varit med i förlagssvängen i 40 år och 

aldrig upplevt maken.1070 

Lindqvists förläggare, Lars-Erik Sundberg, uppger också att förlagets ”tre guld-

kalvar” är Gardell, Guillou och Lindqvist.1071 När november månads bäst säl-

jande böcker i Sverige 1993 summerades hade Lindqvist inte mindre än tre 

böcker på listan: på tredje plats med Gustav Vasa och hans söner och döttrar, på 

sjätte plats med kåserisamlingen Fjärran han drumlar och på elfte plats med 

Från islossning till kungarike. På första plats fanns Peter Englunds Ofredsår.1072 

 Att Lindqvist och Englund var de dominerande namnen inom svensk popu-

lärhistoria och att det sedan hösten 1992 hade etablerats en berättelse om antag-

onismen mellan Lindqvist och akademin i allmänhet och dem i synnerhet, märks 

på flera håll i medierna. Våren 1993 tycker en tv-krönikör att det är så mycket 

historia på tv att hon liknar det vid en ketchupeffekt: 

Decenniers ointresse för svensk historia ska nu kompenseras 

i ett slag, överallt och samtidigt. Nog är det som ketchupflas-

kan, alltså utlänningens definition av en svensk som ska be-

rätta om sig själv: Först kommer ingenting, sen ingenting – 

och så alltihop på en gång. Eller är det helt enkelt forskarsam-

hället som nu bildat gemensam front mot pionjären och ”upp-

komlingen” Herman Lindqvist?1073 

                                                             
1070 Martin Stugart, ”170-åring firas av författare”, Dagens Nyheter, 1993 09 24. 
1071 Charlotte von Proschwitz, ”Miljonas Gardell. Bokköparna älskar hans råa men känsliga humor”, 
Expressen, 1994 01 02. 
1072 P O Eriksson, ”Skänk en bok i jul – och gör en hjärna glad”, Expressen, 1993 12 11. 
1073 Camilla Lundberg, ”Plötsligt sköljde den svenska historien över oss”, Expressen, 1993 04 04. 
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Det ska förtydligas att det inte ens var ”Hermans historia” hon syftade på, men 

historia var ändå så pass associerat med Lindqvist för henne. Krönikan skrevs för 

övrigt strax efter att historieåret hade haft premiär och var ett högaktuellt ämne. 

Efter publik- och kritikersuccén med Ofredsår, som dessutom fick Augustpriset 

för bästa fackbok 1993, intervjuades Englund om framgången och tillfrågades vad 

han tyckte om Lindqvist svarade han ”[j]ag passar”.1074 På det sättet bidrog 

Englund själv till att passivt ladda antagonismen då han inte ens ville kommen-

tera Lindqvist. När 1993 som kulturår summerades i Expressen med fokus på 

”Historiens renässans” formulerades det som följer: 

Nå, låt kvinnorna ta över litteraturhistorien, krigen är och 

förblir trots allt en manlig historia. Giv följaktligen åt Peter 

Englund ett Augustpris även. Uppsalahistorikern och Expres-

senmedarbetaren Englund är kometen på den svenska histo-

riens alltmer upplysta himmel, Herman Lindqvist är kome-

tens svans. Det nyväckta intresset för den svenska historien 

är kanske ett uttryck för bristande tilltro till framtiden i kri-

sens Sverige. I bästa fall räcker de nyvunna kunskaperna att 

slå i huvudet på Karl XII-anhängarna den 30 november. Peter 

Englunds väldiga lunta bör kunna sätta spår i skinnet på vil-

ken skalle som helst.1075 

Återigen är historia på bokmarknaden närmast synonym med fenomenen 

Englund och Lindqvist, där Englund är det ledande subjektet, medan Lindqvist 

är det efterföljande epifenomenet. Intresset för historia hävdas dessutom, i linje 

med föreliggande avhandlings argumentation, kunna vara en konsekvens av den 

ekonomiska krisen i landet och den misstro gentemot framtiden som den skapar. 

 Att så explicit framställa Lindqvist som ett historiekulturellt epifenomen är 

emellertid ett undantag. Han framställs vid tiden ofta som ett i allra högsta grad 

aktivt handlade subjekt. 

 I samband med det svenska historieåret arrangerades en omröstning av 

Tipstjänst på utställningslokalerna med kuponger där besökarna kunde rösta om 

vilka som har betytt mest i den svenska historien. Trettio män och lika många 

                                                             
1074 Barbro Dillworth, ”’Man kan kollapsa – av lycka’. Alla hyllar Peter Englunds nya bok”, Expres-
sen, 1993 11 04. 
1075 Nina Bergström och Nils Schwartz, ”De ’va de’ –93”, Expressen, 1993 12 26. 
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kvinnor gick att rösta på. Lindqvist hade gjort urvalet av kandidaterna. Drygt 

femtiotusen personer röstade. Carl Michael Bellman och Greta Garbo vann.1076 

Vid samma tid, våren 1994, hade Lindqvist ”författare och populärhistoriker” till 

Expressen fått välja ut tio slagfält i Europa värda ett besök.1077 Vidare gick det i 

Göteborgs-Posten i samband med att nya historiska dokumentärer av Olle Häger 

och Hans Villius skulle visas i Kanal 1 att läsa att ”Herman Lindqvist anses vara 

den person som breddat svenskarnas intresse för historia”.1078 Men journalisten 

undrar om inte Lindqvist hade ”kommit till nästan färdigdukat bord” genom det 

spännande arbete som Häger och Villius ”under en mängd år lagt ner på historia 

i TV”. Någon dag senare i samma tidning, i en recension av Åke Holmbergs Värl-

den bortom västerlandet, antyds det också att både Lindqvist och Englund har 

mycket att tacka sina betydelsefulla föregångare. Recensenten menar att Holm-

berg med Vår världs historia (1982), var ”en av dem som lade grunden för det 

breda intresse för historieläsning som till exempel Peter Englund och Herman 

Lindqvist framgångsrikt rider på”.1079 

 Det är överhuvudtaget talande hur artiklar som primärt rör andra historiekul-

turella fenomen – som Häger och Villius historiska dokumentärer på tv, histori-

eåret, eller Disney Corporations planer på att bygga en historisk temapark utan-

för den amerikanska huvudstaden – får journalisterna att associera till och jäm-

föra med just Englund och Lindqvist.1080 En titt på bokförsäljningen hösten 1994 

visar på deras publika och kommersiella framgång då Lindqvist toppar listan för 

fackböcker med Historien om Sverige. När Sverige blev stormakt, följd av 

Englund, på andra plats, med Ofredsår. Lindqvist ligger dessutom på femte plats 

i pockettoppen med kåserisamlingen Europa är vi allihopa.1081 Inför bokmässan 

i Göteborg kommenterar Lindqvists förläggare, Lars Erik Sundberg, Lindqvists 

försäljning: 

Varje ny utgåva av Lindqvists historieböcker, ”Historien om 

Sverige”, tre hittills, säljer drygt hundratusen ex inbunden 

                                                             
1076 [utan signatur] ”Bellman och Garbo mest betydelsefulla svenskarna”, Tidningarnas Telegram-
byrå, 1994 03 27. 
1077 Jan Lundgren, ”Här är Herman Lindqvists tio favoriter i Europa”, Expressen, 1994 04 09. 
1078 Tore Ljungberg, ”Ännu en kul historia”, Göteborgs-Posten, 1994 05 17. 
1079 Christian Swalander, ”Då Europa självklart skulle leda världen”, Göteborgs-Posten, 1994 05 29. 
1080 Peter Öhman, ”Hans Villius en historiens mästare”, Expressen, 1994 10 14; Hans Perkiö, ”Den 
svenska historien slutar”, Göteborgs-Posten, 1994 09 04; Kurt Mälarstedt, ”När Disney gör historia”, 
Dagens Nyheter, 1994 06 12. 
1081 Arne Norlin, ”Guillou och Lindqvist slår allt”, Aftonbladet, 1994 10 28. 
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och ytterligare femtiotusen i bokklubb. Eftersom även de 

gamla böckerna fortsätter att sälja har förlaget, Norstedts, 

ännu inga planer på en lågprisupplaga eller pocket. Lin-

dqvists kåseriböcker säljer i 80 000 ex i original och ytterli-

gare 30 000 ex i pocket.1082 

Utöver att omskrivas som en bokförsäljare av rang, började Lindqvist i september 

1994 som historisk krönikör i Expressens nya söndagstidning, ”exxet”.1083 Lind-

qvist var också ett tv-fenomen. Vintern 1994 var det dags för den tredje säsongen 

av ”Hermans historia” med fem nya program på TV2.1084 Premiärprogrammet, 

”Gustav IV Adolf” som sändes den tjugoandra november, uppges enligt Media-

mätning i Skandinavien (MMS) ha setts av 12, 9 procent av tittarna vilket mots-

varar uppskattningsvis 1065 000 personer.1085 Säsongens avslutande program, 

”Håtunaleken och Nyköpings gästabud”, som sändes den tjugonde december, 

sågs av uppskattningsvis 1110 000 människor.1086 De kommentarer jag har hittat 

om den aktuella säsongen av ”Hermans historia” var huvudsakligen positiva, un-

dantag fanns dock.1087 Frapperande är att jag inte har funnit några kommentarer 

av akademiska historiker till någon av de undersökta tre säsongerna av den här 

primära historieförmedlingen. Under den aktuella tiden, 1993–1994, cirkulerade 

det även nyhetsnotiser om att Lindqvist och filmregissören Colin Nutley tillsam-

mans planerade att göra en film och tv-serie om Axel von Fersen. Lindqvist hade 

dessutom redan vid flera tillfällen påpekat hur tacksamt von Fersens liv skulle 

vara att filmatisera. Nutleys intresse för von Fersens liv väcktes emellertid inte av 

Lindqvist biografi utan sägs gå längre tillbaka.1088 Det planerade projektet gick 

så småningom om intet.1089 

                                                             
1082 Ibid. 
1083 Lindqvist första krönika var ”Potatisbluffen. Knölen fanns i Sverige 100 år före Jonas Alströ-
mer”, Expressen, 1994 09 18. 
1084 Nilsson, Göteborgs-Posten, 1994 11 22. 
1085 [utan signatur] ”Hermans historia går hem bland TV-tittarna”, Göteborgs-Posten, 1994 11 25. 
1086 [utan signatur] ”TV-toppen”, Expressen, 1994 12 31. 
1087 Till de positiva hörde t ex: Jörgen Blom, ”Hermans historia är roande lärorik”, Aftonbladet, 1994 
11 23; Georg Cederskog, ”Hermans lysande historielektion”, Expressen, 1994 11 23; Börje Lundberg, 
”Kalla lik och varma minnen”, Expressen, 1994 11 30. Något mer kritisk var Ninni Jonzon, ”Håll dig 
enbart till historien, Herman!”, Göteborgs-Posten, 1994 11 26. 
1088 Anna Hultgren, ”Colin och Herman gör film om Fersen”, Expressen, 1993 10 09; Annika Creut-
zer, ”Vad nu då… Herman Lindqvist, 51, som ska göra film tillsammans med Colin Nutley”, Aftonbla-
det, 1994 12 27. 
1089 Den sista utförliga artikeln jag hittat om projektet är Creutzers ovan. Därefter har jag inte funnit 
någonting om när, hur och varför projektet lades ner. 
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 Den sammantagna karaktäristiken av Lindqvist under den aktuella perioden, 

från 1989 till 1995 kan konkluderas med att han har betydligt svårare än Englund 

att etablera ett etos, ett förtroende i medierna. Det gäller främst, men inte enbart, 

hos historikerna vilka bitvis kommer med omfattande kritik mot Lindqvists bris-

tande beläsenhet i samtida forskning – mot hans logos med andra ord. Englund 

karaktäriserar till exempel Lindqvist historieskrivning i Historien om Spanien 

som ”högst traditionell”: 

Och med traditionell menar jag då inte traditionell på Grim-

bergs eller ens Fryxells manér, utan då snarast som Geijers. 

För Spaniens historia enligt Herman Lindqvist är i högsta 

grad dess konungars.1090 

Englund var, vad gäller Från islossning till kungarike vidare kritisk till främst 

sammanblandningen av historia och litteraturhistoria, eller faktisk historia och 

fiktiv historia, men att skulden till verkets källkritiska problem till viss del var 

Norstedts och förläggarens och ”beställningens vridna föreställningar om hur ett 

populärhistoriskt verk skall se ut”.1091 När Englund recenserade När Sverige blev 

stormakt hade han inte längre några urskuldande betänkligheter rörande förfat-

taren. Han avfärdade totalt verket och Lindqvists populärhistoria då han hade 

”funnit runt 140 sakfel och missförstånd […] Och det är lågt räknat”.1092 Med det 

inlägget och den följande debatten mellan dem etablerades definitivt opposit-

ionen mellan Lindqvist och de akademiska historikerna i mediernas framställ-

ningar av dem. Över huvud taget framställs Lindqvists populärhistoriska gärning 

från och med Gustav Vasa och hans söner och döttrar på ett sätt som generellt 

sätter hans etos och logos inom parentes. Det patos som framkommer rör också 

just hur Lindqvist formulerar ett vi med läsarna, tv-tittarna och folket gentemot 

akademin. 

 

Sammanfattning 

Lindqvist saknar helt akademikern Englunds intresse för och kunskap om en 

historievetenskaplig och historiografisk diskussion. I förorden till flera av sina 

                                                             
1090 ”Obs! Kulturkvarten”, P1, 1991 10 29. 
1091 Englund, Expressen, 1992 11 26. 
1092 Englund, Expressen, 1994 09 26. 
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populärhistoriska böcker betonar Lindqvist att hans ambition är att berätta histo-

rien på sitt personliga sätt för att få människor intresserade av historia och tycka 

att det är någonting roligt, relevant och spännande. Då kan de sedan söka sig vi-

dare i historieskrivningen. När han i intervjuer får frågor rörande anspråk och 

förhållningssätt utvecklar han emellertid sina resonemang något. Han är då ofta 

uttalad med sin anspråkslöshet och säger sig vara helt utan ambitioner att tillföra 

ny kunskap, omtolka eller revidera. Samtidigt polemiserar Lindqvist mot alla 

akademiker som kritiserar hans historieberättande för att vara slarvigt och 

föråldrat. Lindqvists historieskildringar karaktäriseras också av en visserligen 

något gammalmodig historiesyn, men likväl uppenbart kommersiellt gångbar 

historia, där främst tre aktörer har agens: den enskilda människan, kungahusen 

och män. Lindqvist anklagar också historiker och andra universitetsakademiker 

för att ha förbisett den biografiska traditionen och dessutom vara överdrivet 

känsliga för trendiga teorier och avundsjuka på hans framgångar. 

 Från sin erfarenhet som journalist tog Lindqvist till sin karriär som populär-

historiker bland annat med sig den erfarne utrikeskorrespondentens känsla för 

kommande tilldragelser och vad som ligger i tiden. Hans ämnesval för sina popu-

lärhistoriska verk under den undersökta perioden har det gemensamt att de alla 

på olika sätt berör samtida aktuella företeelser och på så sätt görs relevanta. Även 

i historieskildringarnas berättargrepp bejakar han den samtida kopplingen med 

hjälp av samtidsanalogier. Analogierna underlättar för publiken att kunna iden-

tifiera sig med det förflutna genom motiv, namn och händelser från samtiden. 

Ofta har analogierna en kåserande, alltså en lättsamt roande, karaktär. Analogins 

retoriska liknelse – ”som” eller ”liksom” – medför att skillnader och det icke-

identiska i det förflutna nedtonas. Lindqvist använder också återkommande hi-

storiskt presens för att levandegöra sina historieskildringar genom att realtids-

greppet skapar en intensiv och dramatisk effekt som syftar till att ge publiken en 

närvarokänsla. Som berättare fungerar Lindqvist då närmast som en direktrap-

porterande korrespondent i det förflutna. Lindqvists närvaro på de historiska 

platser han samtidigt berättar om i ”Hermans historia” fyller företrädesvis 

samma deltagande funktion som historiskt presens gör i böckerna. Sammantaget 

visar ämnesvalen, samtidsanalogierna och användandet av historiskt presens hur 

Lindqvist arbetade som populärhistoriker med journalistiska grepp för att göra 

historien relevant och tilltala publiken med aktuella ämnen, identifikation, inle-

velse, humor, spänning och en närvarande och värderande berättare. Det är ett 

upplägg som väsentligen är raka motsatsen till historieläroböckernas och de ve-

tenskapliga översiktsverkens tillrättalagda, distanserade och sakligt passiva 
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form. Det är också mot sådana verk, och deras författare, som Lindqvist explicit 

positionerar sig. Lindqvist förfarande är dessutom ett sätt att försöka skapa en 

samhörighetskänsla, ett vi, med publiken gentemot bilden av forskare som sitter 

i universitetens ”elfenbenstorn”, grälar sinsemellan och är allmänt verklighets-

främmande. 

 Lindqvist återkommer i både intervjuer och sina historieskildringar till sin 

egensinniga form av kritik mot vad han menar är en naiv tro på en objektiv san-

ning inom historiedisciplinen, som den rådande generationen av historieforskare 

alltid menar sig sitta inne med. Samtidigt förutsätter han att det finns en absolut 

sanning. Det är en hållning som i sin motsägelsefulla karaktär av både vildsint 

relativism och hårdför positivism är svår att definiera och identifiera som tanke-

tradition. Det handlar om en mystifierande relativism i påståendet att alla tolk-

ningar, mer eller mindre, är lika goda när något inte är tvärsäkra historiska fakta. 

Lindqvist ger således uttryck för ett slags positivistisk skepticism. Han förutsätter 

alltså ett absolut sanningsbegrepp men ett sådant uppfylls aldrig eller sällan inom 

historievetenskapen och då menar Lindqvist att alla sekundära anspråk kan vara 

likvärdiga. Det är ett utslag av ett utpräglat icke-akademiskt tänkande utan grepp 

om historieforskningens villkor och diskussioner. Frånvaron av försök att sätta 

sig in i och beakta en samtida historievetenskaplig diskussion, och konsekven-

serna det får för Lindqvists populärhistoria, är också huvudförklaringen till aka-

demiska historikers utbredda aversion mot hans populärhistoria. Däri ligger 

också den avgörande skillnaden mellan en populärhistoria vars skapare premie-

rar publika överväganden framför akademiska. 

 Jämfört med Englund fick flera av Lindqvists böcker inte lika många recens-

ioner, men Lindqvist var en mycket mer produktiv författare, vilket möjligen kan 

förklara en viss mättnad i recenserandet av hans böcker. Förutom de populärhi-

storiska böckerna skrev han parallellt sina oerhört populära kåseriböcker som 

även de recenserades. Inledningsvis var mottagandet av Lindqvists böcker bland 

recensenterna ofta positivt, även om det genomgående också fanns dem som var 

mycket kritiska mot såväl stilen, sakinnehållet som historiesynen. När han fick i 

uppdrag av förlaget Norstedts att skriva ett nytt flerbandsverk om landets histo-

ria, det som blev Historien om Sverige, blev mottagandet av den första volymen, 

Från islossning till kungarike (1992), emellertid betydligt mer kritiskt. Framför 

allt de akademiska recensenterna uppskattade inte att en ensam amatör gav sig 

in på att snabbproducera ett flerbandsverk om landets historia. Det var en genre, 

som i motsats till de föregående mer lättsamma populärhistoriska verken, sågs 

som exklusiv för akademiker. Denna traditionella uppfattning om genrer kan 
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också förklara frånvaron av kritik mot den historiska tv-dokumentärserien ”Her-

mans historia” på TV2 – trots att Lindqvist i den ofta återanvände narrativ från 

både de enskilda populärhistoriska verken och Historien om Sverige. De akade-

miska historikerna verkar helt enkelt inte ha tagit tv-mediet på samma allvar eller 

sett sig kompetenta nog att bedöma det. Den andra volymen Gustav Vasa och 

hans söner och döttrar (1993), faktagranskades noggrannare än den föregående. 

Kritiken blev också något mildare. Intressant nog var flera historiker mer positiva 

än flera journalister som hade börjat tröttna på Lindqvists anekdotiska kåse-

rande. Den tredje volymen, När Sverige blev stormakt (1994), fick emellertid en 

mycket kritisk och skarp recension av Englund vilket skapade en större debatt i 

medierna om populärhistoria då landets två ledande populärhistoriker hade kon-

fronterats och skapat en skarp uppdelning mellan en vederhäftig akademisk po-

pulärhistoria och en mer publikt-populistisk sådan. När Lindqvists populärhisto-

ria därefter omtalades blev det ofta med den uppdelningen påpekad eller till och 

med seriositeten ifrågasatt. Diskussionen höll sig dock överlag på en sak- och in-

nehållsnivå och berörde mer sällan frågor om form, publik och förmedling. 

 Lindqvist hade redan ett etablerat namn som journalist, utrikeskorrespondent 

och kåsör när han bytte kariär till populärhistoriker runt 1991–1992. Även om 

han snabbt etablerade sig som populärhistoriker blev den nya professionen ytter-

ligare en yrkesroll som adderades till de tidigare, snarare än att den ersatte dem. 

Lindqvists och Englunds namn som populärhistoriker kom ofta att sättas i sam-

band med varandra när de omtalades i medierna från hösten 1992. När uttalade 

jämförelser och värderingar gjordes var det nästan uteslutande till Englunds fa-

vör och Lindqvists disfavör. Lindqvists hade följaktligen betydligt svårare än 

Englund att etablera trovärdighet och förtroende som populärhistoriker i medi-

erna på grund av den ofta påtalade bristande vederhäftigheten. Han figurerade 

inte heller lika flitigt som Englund i mer prestigefyllda medier. 
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Diskussion 
Den empiriska genomgången är med det föregående kapitlet avslutad. I detta ka-

pitel kommer resultaten att jämföras sinsemellan, samt relateras och diskuteras 

i relation till den tidigare forskningen om populärhistoria, populärhistoriker och 

författare som mediala celebriteter. 

 

Anspråk och praktik 

Den mest påtagliga likheten mellan Englund och Lindqvist angående anspråk och 

syn på historia är att båda vänder sig mot, och tar spjärn mot, skolans och akade-

mins historia. De gör det emellertid på olika sätt och de har dessutom helt olika 

ambitioner och mål med sin historia. 

 Englund framhåller hur känslan för att det handlar om verkliga människor, 

verklighetseffekten, som all bra historia genererar, lätt går förlorad i grundsko-

lans historieundervisning där stora skeenden ofta sammanfattas på litet ut-

rymme, vilket riskerar att i längden göra historien komprimerad, abstrakt och 

tråkig. Englund förhåller sig emellertid betydligt mer aktivt och frekvent mot 

historievetenskapens historia, än vad han gör mot skolans historieundervisning. 

Han vänder sig både mot historiedisciplinens vetenskapliga ideal med fokus på 

strukturer, kvantitativa metoder och abstrakta språkbruk, och dess mer grund-

läggande analytiska och distanserade förhållningssätt, som tenderar att handla 

mer om faktorer och strukturella processer än om faktiska människoöden. 

 Lindqvist avfärdar hela den svenska skolundervisningen som undermålig. Vi-

dare argumenterar och polemiserar han återkommande mot historievetenskap-

ens historia som politiskt korrekt och ängsligt rättänkande gentemot tongivande 

professorer och dominerande intellektuella trender i samhället. Han hävdar dess-

utom att den ofta är tråkig genom sin hårdragna specialisering och inbördes stri-

dande om olika revideringar och tolkningar. I likhet med Englund tvekar likväl 

inte Lindqvist att påtala och erkänna sitt beroende av historievetenskapens forsk-

ningsresultat för sin populärhistoriska gärning. 

 Englund och Lindqvist har emellertid skilda utgångspunkter för sina respek-

tive historievärv. Englund har ett existentiellt förhållande till historia som ligger 

nära det klassiska idealet om historia som livets läromästare, Historia magistra 

vitae est, i en tid när en sådan historiesyn inte har någon signifikant funktion 

inom den akademiska historien. I idén om historia som livets läromästare, så som 

Englund formulerar sin historiesyn, återfinns åtminstone två föreställningar: 

dels att människor har en betydande förmåga att lära, dels att de kan lära någon-

ting nytt och värdefullt genom att utforska det förflutna. Denna konstruktiva syn 
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på historien kan också sägas ge uttryck för historia som Fronesis, som en praktisk 

livsvisdom: det förflutna är inte enbart en uppsättning händelser eller processer, 

utan en stor och komplex samling av erfarenheter som kan användas för att ut-

veckla det egna tänkandet och beteendet.1093 

 Preferensen för och den kommersiella gångbarheten med en existentiellt 

präglad historia var dock inget unikt svenskt fenomen under perioden. I mitten 

av 1990-talet genomförde Roy Rosenzweig och David Thelen sin undersökning 

om amerikaners historiebruk och det var framför allt en existentiellt orienterad 

historia om den familjära, ”lilla” historien och allmänmänskliga frågor om liv och 

död, krig och fred, som intresserade de drygt 1200 personer som intervjuades.1094 

Även de följande undersökningarna som gjordes i Australien och Kanada om be-

folkningarnas historiebruk kom fram till snarlika slutsatser. Möjligen finns det 

en längre och övergripande historisk förklaring till detta i hur 1800-talet innebar 

att tiden med industrialiseringen allt mer fick ett bytesvärde, som sedan dess en-

bart har stärkts och utvidgats. Enligt historikern Reinhard Koselleck innebar det 

att människans förväntningshorisont distanserade sig från hennes erfarenhets-

rum. Historia som livets läromästare försvann, det förflutna blev ett främmande 

land och framtiden osäkrades med omväxlande både ökad otrygghet och ökat 

hopp som följd. Historia blev ett objekt skilt från livet – en tendens som bara 

ytterligare verkar ha förstärkts med vetenskapliggörandet av historieämnet.1095 

En konsekvens av att industrialismen med moderniteten gjorde den mänskliga 

arbetskraften till vara och bytesvärde på arbetsmarknaden är alltså att också 

historien, existentiell eller ej, har blivit till vara och bytesvärde. 

 Lindqvists relation till historia präglas snarare av en kombination av journa-

listens och kåsörens yrkesmässiga hantering, som dels ett informativt stoff för att 

kunna förstå och förklara samhället, dels ett stoff med vilket det går att berätta 

underhållande, spännande och gripande historier genom förflutna levnadsöden. 

Lindqvist är ytterst konsekvent med att poängtera att det är hans personliga urval 

och version av historien som han berättar. I det finns det således ytterligare en 

likhet mellan Englund och Lindqvist i att de båda håller den personliga relationen 

till historien som central. Lindqvist har som icke-akademisk historiker, paradox-

alt nog, på ett sätt ett mer yrkesmässigt, distanserat och funktionellt förhållande 

                                                             
1093 Se t ex Bernard Eric Jensen, ”Historie som erindring – på sporet af menigmands historiebrug”, 
At bruge historie – i en sen-/postmoderne tid, Bernard Eric Jensen (red.), Frederiksberg C: Roskilde 
Universitetsforlag 2000, s. 197–227. 
1094 Rosenzweig and Thelen, 1998. 
1095 För en sammanfattning av den här förklaringsmodellen se t ex Karlsson, 2010, s. 60 ff. 



 

261 
 

till historia än vad den akademiske historikern Englund har, såtillvida att 

Englund uttryckligen involverar sin egen person i sin historieskrivning i mycket 

större utsträckning än vad Lindqvist gör. Englund säger sig i grunden vara driven 

av en lust och nyfikenhet inför gåtan jag och av att med ett kritiskt-historiskt tän-

kande kunna problematisera en samtida modern självgodhet gentemot det för-

flutna. Han hävdar att historiska kunskaper gör det svårare att förväxla natur och 

historia genom sin perspektivgivande, kontrasterande och självprövande funkt-

ion. När han skriver essäistik eller kulturjournalistik tvekar han därför heller inte 

att självkritiskt relatera sin egen person till det förflutna och samtiden. När 

Englund däremot skriver mer regelrätta populärhistoriska skildringar, som till 

exempel monografierna Poltava och Ofredsår, involverar och problematiserar 

han inte sin egen person i löptexten. Det ska emellertid poängteras att oavsett 

genre har Englund en genomgående analytisk ansats som Lindqvist saknar. Det 

förekommer visserligen passager med slutledande karaktär i Lindqvists histori-

eskildringar, men det är varken en uttalad ambition eller genomgående praktik. 

Hans uttalade ambition är i stället att berätta en historia som främst ska väcka 

nyfikenhet och lust inför historien, utan revidering, nytolkning eller ställningsta-

gande i kontroversiella frågor. Vad gäller andra länders historia vill han framför 

allt ge bakgrundsförklaring till den nuvarande situationen, för att den ska kunna 

förstås. Angående den svenska historien, som dominerar Lindqvists populär-

historia under den undersökta perioden, vill han att svenskar ska kunna vara 

stolta över sin historia som han menar är rolig, spännande, intressant och gri-

pande. Sin klippboks-inspirerade arbetsmetod tog han med sig från början av sin 

journalistiska erfarenhet på 1960-talet, enligt vilken det gäller att välja ut de mest 

dramatiska, roliga och effektfulla delarna från ett händelseförlopp och lyfta fram 

människorna för att publiken ska kunna identifiera sig med dem. Från journali-

stiken tog han även med sig förfarandet att hitta och skildra svenskar som varit 

inblandade i nyhetshändelser utomlands. När det helt eller delvis är andra län-

ders historia som skildras refererar han konsekvent till svenskars förehavanden 

och hur den parallella utvecklingen i Sverige såg ut för att underlätta publikens 

identifikation. 

 Retoriskt kan de respektive anspråken summeras med att i Englunds mer aka-

demiska och komplexa populärhistoria är vädjandet till publikens förnuft och kri-

tiska omdöme, docere, centralt, samtidigt som han konsekvent vädjar till publi-

kens känslor, movere, och de kommersiella framgångarna vittnar om att hans 

förmåga att också bejaka publikens intresse, välvilja, förtroende och sympati, de-

lectare. Lindqvists utpräglat kommersiellt inriktade populärhistoria innebär att 
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vädjandet till publikens intresse och sympati, delectare, och vädjandet till publi-

kens känslor, movere, tydligt prioriteras på bekostnad av vädjandet till publikens 

förnuft och kritiska omdöme, docere. 

 

Ämnen och perspektiv 

Englund fokuserar visserligen också på enskilda människor i det förflutna, men 

med en helt annan sorts berättargrepp, ett dubbelgrepp, där han kombinerar en 

poetisk sanning med en vetenskaplig sådan för att skildra den förflutna verklig-

heten. För att förmedla den poetiska sanningen används en berättande subjek-

tivt-empatisk metod med en litterär form. Den här poetiska sanningen baseras 

på och kombineras med en analytisk objektiv-distanserad metod med en akade-

misk form, baserad på fakta, strukturer och analys, för att formulera en vederhäf-

tig skildring om det förflutna. Även i Lindqvists mer utpräglat narrativa historia 

finns det inslag med strukturer och, som sagt, analys, men de är inte lika fram-

trädande och genomarbetade som hos Englund. Även om Lindqvist på ett sätt 

kan sägas ha ett mer funktionellt och yrkesmässigt och mindre existentiellt för-

hållande till historia än vad Englund har, är den personligt-normativa aspekten i 

Lindqvists historia lika betydande, fast mer outtalad. I intervjuer och förord 

framhåller Lindqvist visserligen att han är en självständig kåsör och att han har 

sin subjektiva ingång med alla val som måste göras för en skildring av historia. I 

hans historieskildringar är hans uttalade berättarnärvaro emellertid oftast kåse-

rande och raljerande, medan den personligt-normativa dimensionen främst exi-

sterar i de stilistiska grepp han använder, snarare än som en uttalad och proble-

matiserad del av den innehållsliga dimensionen i historieskildringen. 

 Den mest basala och självklara delen av den kognitiva historiekulturella di-

mensionen i historieskildringar är de valda historiska ämnena och perspektiven. 

Det är en aspekt som är så framträdande och självklar att den motsägelsefullt nog 

kan vara lätt att glömma bort och missa i en detaljerad historiekulturell under-

sökning som den föreliggande. Det är emellertid en betydande dimension för 

kommersiell historia eftersom urvalet av det förflutna som saluförs är avgörande 

för försäljningen av den historiekulturella produkten. 

 I fråga om ämnesval och perspektiv är det intressant att relatera resultaten till 

Marianne Sjölands undersökning av tidskriften Populär Historia genom att refe-

rera en del av hennes slutsatser. Hon menar att de skildrade historieämnena vä-
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sentligen är det medel som bestämmer innehållet, formen och den tänkta mål-

gruppen.1096 Till tidskriftens mest frekventa teman hör biografier, krig, geogra-

fiska platser och kulturhistoria.1097 När det gäller det biografiska är det ett snävt 

överhetsperspektiv med personer i ledande ställning. Geografiska områden och 

platser är ofta tematiserade som ”Historiska resmål” och dessa artiklar hävdas 

påminna ”om reseguider i miniformat” och sägs tala för en läsekrets som både 

har råd med och intresse för resande.1098 Sjöland framhäver hur även frånvaron 

är av betydelse eftersom också den definierar form, innehåll och målgrupp: ”Det 

ovanliga eller osynliga mejslar, precis som det närvarande, ut tidskriftens karak-

tär och blir därmed talande tystnader”.1099 Ovanliga ämnen i Populär Historia är 

till exempel icke-västerländska teman, kvinnliga aktörer, socialhistoria, ”vanliga” 

människors öden och abstrakta fenomen som känslor. Ett helt frånvarande ämne 

sägs vara kvällstidningsinspirerad sensationshistoria. Sjöland hävdar att urvalet 

visar att tidskriften troligtvis inte tilltalar människor vilkas intressen rör arbetar-

historia, genushistoria eller globala frågor. 

 När dessa resultat relateras till Englunds och Lindqvists val av historiska äm-

nen går det att identifiera klara likheter mellan främst Lindqvists och redaktionen 

för Populär Historias ämnesval i fråga om biografi, geografiska platser och kul-

turhistoria. Som mest överensstämmande är det eftersom inte heller tidskriften 

har något särdeles modernt eller genusmedvetet historiebruk, utan ett äldre som 

förmodas tilltala läsarnas igenkänning. Den mest påtagliga skillnaden gäller av-

saknaden av kvällstidningsinspirerad sensationshistoria i Populär Historia och 

hur Lindqvist hade en försmak för densamma. Populär Historia kan för övrigt 

sägas vara representativ för de generella resultaten rörande de undersökta euro-

peiska populärhistoriska magasinen som återfinns i Commercialised History: 

Popular History Magazines in Europe. Där konstateras bland annat att det hu-

vudsakligen handlar om etablerad kunskap, baserad på överväganden om pub-

lika relevanskriterier, snarare än problematiserande artiklar om den senaste 

forskningen.1100 Populär Historias skribenter utgörs också främst av män som 

huvudsakligen skriver för män. Män ur alla samhällsskikt förekommer i artik-

larna även om kungar, upptäckare och politiska ledare klart dominerar. När kvin-

                                                             
1096 Sjöland, 2011, s. 59. 
1097 Ibid., s. 61. 
1098 Ibid., s. 63–64. 
1099 Ibid., s. 61. 
1100 Popp, 2015, s. 57. 
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nor förekommer är det främst från samhällets övre skikt. I motsats till motsva-

rande förhållande rörande män, finns det inga biografiska artiklar över män som 

motiveras med att de har varit makar till berömda kvinnor.1101 Det samma kan 

konstateras om Lindqvists historieskildringar under den undersökta perioden. I 

framför allt ”Hermans historia” är det dessutom vanligt att han framhäver att det 

går att besöka de aktuella platserna i Sverige och Europa i stort som historiska 

resmål. Ett talande exempel på mansdominansen återfinns i Gustav Vasa och 

hans söner och döttrar. De i titeln omnämnda döttrarna behandlas först i det 

avslutande tjugonde kapitlet, vilket får sägas vara en tydlig illustration av när 

kvinnor har inkluderats enbart som additiv historia. Det ska dock understrykas 

att Cecilia Vasa, dotter till Gustav Vasa, ägnades ett helt program i den andra sä-

songen av ”Hermans historia”. Krig är däremot inte ett av de teman som intres-

serar Lindqvist mest eller karaktäriserar hans historieskildringar, vilket är an-

märkningsvärt med tanke på att han har rapporterat från flera våldsamma kon-

flikter. 

 Englund är däremot mycket fascinerad av krig och krigsskildringar och det är 

också hans mest kommersiellt gångbara ämnesval. Hans framträdande intresse 

för socialhistoria, ”vanliga” människors öden, abstrakta fenomen som mentalitet 

och känslor, samt resonemang med ideologiska implikationer går däremot utan-

för vad redaktionen för Populär Historia har verkat bedöma som kommersiellt 

gångbart.1102 Redaktionen för Populär Historia skiljer sig inte i denna fråga från 

sina europeiska kollegor enligt resultaten i Commercialised History.1103 Förkla-

ringen till att Englund ändå har lyckats framhärda och göra en kommersiellt 

gångbar populärhistoria med dessa ämnesval, och en viss historievetenskaplig 

och historiografisk problematisering, kan delvis vara betingat av mediet eftersom 

Englund i essäer och böcker har mer utrymme att bygga upp fängslande texter 

om vardag och vanlighet. Publiken för svensk populärhistoria var dessutom gi-

vetvis större och med ett mer heterogent intresse för historia än enbart Populär 

Historias läsekrets. Sjöland menar att det är svårt att på ett begränsat utrymme 

kunna bygga upp dramatik på en vardaglig och enformig verklighet, som nämnda 

tidskrift, varför redaktionen väljer karaktärer som genom sina dramatiska lev-

nadsbanor bryter mot vardagens förlopp som lätt kan uppfattas som enformiga 

och atemporala i jämförelse. Vardagligheten riskerar att bli fattig på uttalade eller 

                                                             
1101 Ibid., s. 67, 92. 
1102 Popp, 2015, s. 79. 
1103 Ibid., s. 41–69. 
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outtalade frågor som kan skapa historiska berättelser.1104 Englund kan visserligen 

sägas ha lyckats göra just detta även i sina artiklar till magasin, varför förkla-

ringen inte nödvändigtvis återfinns enbart i mediets och genrens traditioner. 

Englund kunde, förmodligen i kraft av sitt säljande namn, så att säga ta ut sväng-

arna och ha ett mer existentiellt och civilisationskritiskt förhållningssätt och an-

vända en ovanligt litterär stil, också i sina artiklar. Lindqvist använde sig däremot 

av inarbetade journalistiska urval och berättargrepp för att skapa en tilltalande 

historia. Med sina ofta sensationslystna historieskildringar skiljde sig hans popu-

lärhistoria inte bara från Englunds utan också från Populär Historias. Som Sjö-

land konstaterar är frågan också vem som styr vem: konsumenterna påverkar 

produkten och producenterna ”fostrar” läsarna till att värdera vissa ämnen som 

mer angelägna än andra.1105 Det går tveklöst att se en intellektuellt fostrande och 

folkbildande ambition i Englunds relation till och anspråk på historia och varför 

det är relevant. Han har dessutom kommit att spela en central roll i att etablera 

och sprida den franska mentalitetshistoriska traditionen i Sverige. Överhuvudta-

get har Englund genom sitt intresse för samtida utvecklingar inom den europe-

iska historievetenskapen en vetenskaplig ansats och förmedlande funktion, en 

uppdaterad populärvetenskaplig funktion, som helt saknas hos Lindqvist. 

 På den punkten har Englund som populärhistoriker också betydligt mer ge-

mensamt med vad David Ludvigsson har skrivit om de akademiska historikerna 

Olle Häger och Hans Villius, då även de höll sig à jour med historievetenskapen 

trots att de huvudsakligen verkade utanför akademin.1106 I likhet med dem på-

minner Englund också publiken genom metareflektioner och genreöverenskom-

melser om den aktuella historiska kunskapens gränser.1107 Englund är liksom Hä-

ger och Villius också påtagligt influerad av den samhällskritik och modernitets-

kritik som började formuleras på 1960-talet. Genomgående i Hägers och Villius 

samlade produktion finns exempelvis en tydligt normativ socioekonomisk di-

mension där de konsekvent skildrade och tog ställning för folkflertalet mot över-

heten. Det var emellertid ett samtidsfenomen som var större än dem som en-

skilda historiker. Den ironiska behandlingen av kungligheter och sympatin för 

arbetarrörelsen var närmast tagen föregiven i dominerande intellektuella kretsar 

                                                             
1104 Ibid., s. 67–68, 79, 81. 
1105 Ibid., s. 69. 
1106 Ludvigsson, 2003, s. 167 ff. 
1107 Ibid., s. 220–221. 
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i Sverige och på Sveriges Television från 1960- till 1990-talet.1108 Ludvigsson un-

derstryker också att typiska teman i svensk historiekultur har varit klasskonflikt, 

moraliska frågor och sociala frågor, men däremot inte våld och krig eftersom det 

inte har varit en framträdande del av den svenska historien de senaste tvåhundra 

åren.1109 Med den historiekulturella omdaning som det tidiga 1990-talet innebar, 

kan vi alltså se hur Englunds historieskildringar har fungerat överlappande då 

han både tog vid och behandlade etablerade ämnen i den svenska historiekul-

turen, och inkorporerade mer perifera ämnen som våld och krig. Han gjorde det 

dessutom kritiskt och med nya berättargrepp som var främmande för den existe-

rande svenska traditionen av militärhistoria där mer patriotiska och ideali-

serande skildringar dominerade. 

 Sjöland poängterar hur tydligt det är att redaktionen för Populär Historia inte 

har velat att tidskriften ska uppfattas som en ideologisk produkt som kan väcka 

anstöt och att det näst intill opportunistiska förhållningssättet nog kan kvalifice-

ras som en komponent i ett kommersiellt historiebruk.1110 Undvikandet blir 

stundtals så tydligt i tidskriften att den icke-ideologiska hållningen kan tolkas 

som ideologisk. Den politiska dimensionen blir då ett slags ideologiskt icke-bruk 

av historia. Kritik mot överheter kan vara ett publikfriande medel för att ta udden 

av artikelns politisering.1111 Även hos Lindqvist kan den här allmänna maktkri-

tiska tendensen noteras och i frånvaron av en mer konsekvent och specifik sam-

tidskänslig samhällskritik, i förhållande till kontroversiella frågor, kan även 

mycket av hans maktkritiska inslag förstås som ett publikfriande medel. Som 

mest explicit och specifik i sin samhällskritik är Lindqvist i Paris 200 år efteråt, 

men då rör kritiken inte det svenska samhället utan det franska samhällets 

klasskillnader, könsbaserade ojämlikhet och strukturella rasism. Samtidigt tillför 

den historiska jämförelsen en modernitetskritisk aspekt eftersom framhävandet 

av fortsatta sociala orättvisor tvåhundra år senare visar på en bristande samhäl-

lelig progression i egalitär riktning. Denna emellanåt antydda modernitetskritik 

var emellertid inget som nämndes i mediediskussionerna. Kontroverserna i sam-

band med innehåll och perspektiv i Lindqvists historieskildringar rörde snarare 

                                                             
1108 Ibid., s. 351. Ludvigsson framhåller också att när regeringen 1996 belönade både Häger och Vil-
lius med hedersprofessors titel avböjde de inbjudan att delta på en efterföljande kunglig middag, s. 
230. Notera dock att den källkritiska historievetenskap som åtminstone Villius företrädde var av en 
äldre skola än den teoriförankrade som slog igenom från 1970-talet. Se Ludvigsson, 2012, s. 747. 
1109 Ludvigsson, 2003, s. 344. 
1110 Sjöland, 2011, s. 70. 
1111 Ibid., s. 71. 
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hans val att också inkludera anekdoter, myter och legender från den äldre histo-

rievetenskapliga tradition som helt eller delvis föregick källkritikens genombrott. 

 Avsaknaden av problematisering av historiens konstruktiva och därmed stän-

digt omvärderande och föränderliga karaktär, är också kännetecknande för den 

journalistiska historia som återfanns i de europeiska populärhistoriska magasin 

som undersöks i Commercialised History.1112 Liksom i Lindqvists historieskild-

ringar förekommer givetvis referenser till historievetenskapen, framför allt i re-

daktörernas inledande förord, men de är relativt få och klart selektiva. De popu-

lärhistoriska magasinens historienarrativ domineras av en rekonstruktiv snarare 

än konstruktiv form eftersom de överlag saknar en diskussion om den historiska 

kunskapens gränser, olika nivåer av tillförlitlighet och forskningskontroverser. I 

stället fokuserar de på att berätta så kallade bra historier om vad som hände, utan 

vetenskapliga problematiseringar. De intervjuade journalisterna som gör maga-

sinen ansåg att livliga, spännande, stämningsfulla och känslomässigt tilltalande 

berättelser var essentiella för försäljningen.1113 Magasinens historienarrativ har 

generellt också en traditionell karaktär i betydelsen att de huvudsakligen är kro-

nologiska, koncentrerade på agerande individer, speciellt historiens ”stora” män 

och andra utmärkande personligheter, samt välkända och spektakulära händel-

ser.1114 En punkt där Lindqvists historieskildringar skiljer sig från den generella 

karaktäristiken av europeiska populärhistoriska magasin är emellertid i fråga om 

den allvetande berättarrösten. Lindqvists berättarröst tenderar att vara uttryck-

ligt självreflexiv och tydlig med att det är Herman Lindqvist som berättar. För-

klaringen torde vara att Lindqvists namn är ett avgörande försäljningsargument, 

vilket namnen på merparten av journalisterna och historikerna som skriver i po-

pulärhistoriska magasin inte är på samma direkta sätt. Det ska emellertid påpe-

kas att det inom Lindqvists historieskildringar i olika medier och genrer också 

finns skillnader i denna fråga. Historienarrativen i kortare format, som hans tex-

ter i Expressens söndagsbilaga ”exxet”, utmärker sig eftersom de hade en mer 

konstaterande berättare, snarare än det tydliga berättarsubjekt som präglar hans 

historieskildringar i längre format, som i böckerna, Månadsjournalen och ”Her-

mans historia”.1115 

                                                             
1112 Popp, 2015, s. 57. 
1113 Ibid., s. 61. Se även Stephan Jaeger, ”Popular historical writing from a narratological perspec-
tive”, Popp, Schumann and Hannig 2015, s. 144. 
1114 Popp, 2015, s. 61–62. 
1115 Jag har undersökt de femton artiklar Lindqvist skrev för ”exxet” 1994: ”Potatisbluffen. Knölen 
fanns i Sverige 100 år före Jonas Alströmer”, 1994 09 18; ”Ur led var tiden”, 1994 09 25; ”Plötsligt gav 
Karl XI order om att hela Örkenes socken skulle utplånas”, 1994 10 02; ”Sten Stures seger över draken. 
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 I likhet med redaktionen för Populär Historia har valet av opportuna ämnen 

baserat på jubileer, minnesår, aktuella områden och länder och dylikt varit avgö-

rande för ämnesvalen i Lindqvists produktioner.1116 Termen opportun kan ge ne-

gativa associationer, men vad det handlar om från ett journalistiskt perspektiv är 

en urvalsprincip bestående av frågan om ämnet är relevant eller inte.1117 Som det 

konstateras i Commersialised History är kognitiva överväganden om kunskap av 

underordnad betydelse på de populärhistoriska magasinens redaktioner.1118 I re-

lation till ”Hermans historia” är det intressant att lyfta fram den utvecklingsten-

dens som Ludvigsson noterat rörande den kognitiva historiekulturella dimens-

ionen, då han menar att kunskapsmässiga överväganden vägde starkt i utform-

ningen av historiska dokumentärer i public service fram till 1990-talet. Därefter 

har bland annat konkurrensen medfört att kunskapsmässiga överväganden i 

större utsträckning har fått ge vika för kommersiella sådana om publikens intres-

sen.1119 Det är en iakttagelse som min undersökning av ”Hermans historia” kan 

bekräfta då serien präglades betydligt mer av underhållning än av didaktiska 

överväganden. Förutom konkurrensen om tittarna är en viktig förklaring till den 

växlingen i arbetsprocessens överväganden att den permanenta staben av fast an-

ställda historiker efter deras pensionering på 1990-talet kom att ersättas av själv-

ständiga produktionsbolag. Ängsligheten att på något sätt utmana tv-publiken 

ser därmed ut att ha inverkat på programproduktionen. Sveriges Televisions bud-

get för historiska tv-dokumentärer, som kan vara relativt kostsamma, ska dessu-

tom ha minskat, vilket medfört en ökad press på produktionsbolagen att hitta 

mer kostnadseffektiva lösningar. Ludvigsson hävdar att detta sannolikt har inne-

burit att övervägandena rörande det normativa och ekonomiska som de själv-

ständiga produktionsbolagen gör blir annorlunda än vad de fast anställda 

                                                             
Det fria Sveriges föddes för 523 år sedan – på Malmskillnadsgatan”, 1994 10 09; ”Sexskandal vid 
hovet. Kungens fästmö fick barn – med en annan man”, 1994 10 16; ”Piraterna skulle rädda Sverige 
ur krisen”, 1994 10 23; ”Kungamördarens blodiga död. Efter tre dagars plågor styckades Anckarström 
till folkets jubel”, 1994 10 30; ”Fet, närsynt och med en ny häst. Därför dog Gustav II Adolf i Lützens 
dimma”, 1994 11 06; ”Tobak och tuppar skulle frälsa folket från pesten. När tukthuskonorna ringde i 
klockorna var det dags att bära ut de döda”, 1994 11 13; ”Den våldsamma sommarstormen tog 6000 
liv”, 1994 11 20; ”Det var fienden som sköt kungen – Karl XII stack upp huvudet en gång för mycket 
vid Halden”, 1994 11 27; ”Dynamitgubben ville bli författare”, 1994 12 04; ”Djävulens svarta dryck. 
Kaffet förbjöds för att svenskarna skulle dricka mera brännvin”, 1994 12 11; ”Sverige slog mynt av 
Europa”, 1994 12 18; ”Mjöd och blod. Våra förfäder firade jul med att offra människor”, 1994 12 25. 
1116 Sjöland, 2011, s. 56–58, 164. 
1117 Fabio Crivellari, ”Bygone news. The journalistic formatting of history”, Hannig, Popp and Schu-
mann (eds.), 2015, s. 73. 
1118 Ibid., s. 72. 
1119 Ludvigsson, 2003, s. 357–358. 
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gjorde.1120 Både kommersiella historiska dokumentärer och populärhistoriska 

magasin tenderar exempelvis att utgå från jubileer. Programmen i ”Hermans 

historia” utgick visserligen inte från jubileer, men däremot från välkända histo-

riska personligheter och händelser. I valet av ämnen för sina populärhistoriska 

böcker och artiklar utgår förlagen och Lindqvist däremot påfallande ofta från ju-

bileer och andra aktualiteter som bedöms vara av intresse för en större publik. 

 

Innehåll och stil 

Det är inte enbart ämnesvalen som är samtidskänsliga, utan också i sina berät-

targrepp bejakar Lindqvist den samtida kopplingen med hjälp av samtidsanalo-

gier som avser att skapa identifikation och förklara det förflutna med igenkänn-

bara motiv tagna från publikens vardag.1121 Genom att på så sätt projicera sam-

tiden på det förflutna nedtonas skillnaderna. Hans samtidsanalogier/nutidsana-

logier kan vara såväl kåserande-underhållande, kritiskt-klanderfyllda som fak-

tiskt konstaterande. Berättargreppet är genomgående i hans historieskildringar 

oavsett medium. Två andra berättartekniker som bidrar till att skapa en samtida 

aktualitet i historieskildringarna är dels användandet av historiskt presens vars 

realtidskänsla kan ge en intensiv och dramatisk verklighetseffekt då publiken kan 

få känslan av att befinna sig mitt i det aktuella skeendet, dels hans närvaro och 

dramatiska berättande på de historiska platserna som skildras i ”Hermans histo-

ria”. 

 Berättargreppet med samtidsanalogier förekom också i Populär Historia och 

som Sjöland konstaterar kan ordvalen överbrygga klyftan mellan då och nu ge-

nom att koppla samman läsarens värld med det förflutna. Epiteten kan även ”ses 

som blinkningar till de läsare som väljer att tolka de medvetna anakronismerna 

som underhållande inslag”.1122 Som Sjöland också framhäver har Zander visat hur 

både Vilhelm Moberg på 1970-talet och Lindqvist på 1990-talet kritiserades av 

historiker för att de låtit samtida händelser och språkbruk prägla deras histori-

eskildringar.1123 Hon tar upp Lindqvist som exempel: 

                                                             
1120 Ibid., s. 116–117. 
1121 Med reservation för att det inte är Lindqvist allena som har valt ämnen utan att det är ett kolla-
borativt arbete som har skett i dialog med förlagsredaktörer rörande böckerna och producenterna vad 
gäller tv och radio. 
1122 Sjöland, 2011, s. 82. 
1123 Ibid., s. 83; Zander, 2001, s. 371–372, 439. 
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Speciellt intressant att notera är kritiken mot Herman Lin-

dqvist. Den var som starkast 1992, alltså bara ett år innan ar-

tikeln om Christina Piper publicerades i Populär Historia. 

Mig veterligen har det inte framkommit någon offentligt ifrå-

gasättande från historikers håll av tidskriftens historiskriv-

ning [sic]. Det tycks alltså ha funnits olika acceptans för hur 

historia användes i olika populärhistoriska sammanhang. 

Förmodligen utgjorde Lindqvists syntes över den svenska 

historien ett mycket större intrång på det historiska fältet än 

Populär Historia. En annan möjlig slutsats, ur tidskriftens 

perspektiv, är att redaktionen gärna lät sig inspireras av Her-

man Lindqvists sätt att berätta om det förflutna. Att författa-

ren sågs som ett kommersiellt dragplåster och en förebild för 

populärhistoriskt skrivande, visades redan i det allra första 

numret, där han framträdde som upprörd krönikör över 

svenskarnas historielöshet.1124 

Mediet verkar, som föreliggande undersökning visat, vara avgörande för 

huruvida historiker ska gå i polemik. Lindqvists historieskildringar kan vara bit-

vis eller näst intill identiska i olika medier, ändå är det enbart när han skriver 

böcker som han möts av någon mer omfattande kritik från historiker. Det främsta 

exemplet är överensstämmelsen mellan flera av skildringarna i Historien om Sve-

rige och ”Hermans historia”. Medan den förra genererade åtskilliga polemiska 

artiklar i dagstidningarna, var historikerna nästan helt tysta i fråga om den senare 

programserien. En återkommande programserie om historia på Sveriges Televis-

ion var dessutom en form av historieförmedling som var svår att missa eller ig-

norera. Delvis kan det förklaras med att recensioner av historiska böcker gav 

historiker ett medialt utrymme som en historisk dokumentärserie på Sveriges Te-

levision inte ger. Likväl rörde det sig om en grupp som också själva kunde ta ini-

tiativ för att skriva på framför allt dagstidningarnas kultursidor. Historiska do-

kumentärer är emellertid ett medium som åtminstone inte då inkluderades i den 

skriftbaserade historiografin som historikerna skolades i, varför de förmodligen 

inte kände samma metodologiska trygghet i att handskas med historiska doku-

mentärer som med skriftlig historia. Historiska uppslagsverk är dessutom en 

                                                             
1124 Sjöland, 2011, s. 83. 
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klassisk skriftlig genre som historiker av hävd har dominerat och därför blir pro-

vocerade när en ”amatör” får i uppdrag att skriva och dessutom skriver enligt 

andra principer än historievetenskapens minimikrav och optimumnormer. 

Historien om Sverige är utöver det en konsekvent syntetisk historieskrivning och 

sådana tenderar, genom att så tydligt exponera historiesynen genom de valda 

perspektiven och exemplen, att generera mer kritik än den mer uttalat subjektiva 

och biografiska historia som ”Hermans historia” gav uttryck för. Till exempel fick 

Olle Häger förhållandevis mycket kritik för sin skildring av Sveriges inhemska 

politiska historia i ”Hundra svenska år” (1999) där han summerade Sveriges 

1900-tal i åtta avsnitt på en timme vardera.1125 Det var främst liberala debattörer 

som menade att det första avsnittet, ”Folkhemmet tur och retur”, hade en tydlig 

socialdemokratisk tendens.1126 

 För att återgå till Lindqvists stil och identitetselement finns det vad gäller for-

men likheter med den form som prioriterades i de studieförbund och hembygds-

föreningar som Samuel Edquist har studerat.1127 Historien skulle i den folkbild-

ningen dels vara levande, känsloladdad och helst knyta an till någonting konkret, 

dels bidra till att uppfylla ett bestämt syfte för avgränsade grupper som att skapa 

identitet, igenkänning och ladda någonting i vardagen med historiska exempel. 

Lägg därtill Lindqvists direkta tilltal med frågor och uppmaningar till tittarna i 

framför allt början och slutet av programmen i ”Hermans historia”, men också 

stundtals i Historien om Sverige, som även det var ett sätt att skapa tillhörighet 

och bjuda in läsaren i historien och att besöka de historiska platserna. Ett snarlikt 

grepp som Lindqvist använder i Historien om Sverige för att inkludera läsaren är 

att han återkommande skriver ”vi” inte bara om det moderna, tidigmoderna och 

medeltida Sverige, utan också om människorna på det landområde som blottla-

des efter att inlandsisen försvunnit, tusentals år före nationalstaten Sverige till-

kom. 

 Även flera av skribenterna i Populär Historia vände sig på olika vis till läsarna 

”genom att anknyta till aktualiteter och historiska referenser samt via frågor eller 

uppmaningar direkt tilltala läsarna”.1128 Sjöland menar att den sortens involve-

                                                             
1125 Ludvigsson, 2003, s. 355. Villius var berättare men det var Hägers produktion. 
1126 Ibid., s. 264–274. 
1127 Edquist, 2009. 
1128 Sjöland, 2011, s. 95. 
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ring av läsaren både ”kan ge antydningar om hur en text bör förstås eller under-

stryka hur dåtid hör ihop med nutid”.1129 Vidare om den inlevelsefulla, identitets-

skapande och förståelseskapande funktionen skriver hon: 

Om läsaren regelbundet stöter på tilltal av ovanstående slag 

kan det också skapa en känsla av tillhörighet och identifikat-

ion; man blir en i kretsen. Samtidigt måste påpekas att tidi-

gare nämnda anpassning till modernt språkbruk också kan 

ses som sätt att bjuda in läsaren i historiska världar. Artiklar-

nas estetiska och kognitiva prägel förstärks av dessa grepp då 

de både kan öka inlevelsen för och underlätta förståelsen av 

historisk tid.1130 

Lindqvists medvetna inslag av samtidsanalogier och modernt språkbruk för att 

inkludera och bjuda in publiken, har både likheter och skillnader jämfört med 

Hägers och Villius historiska dokumentärer. Även de var måna om att det gällde 

att individualisera, låta tittarna identifiera och låta känslorna komma fram. Hä-

ger menade exempelvis att i televisionen måste man handskas med individer eller 

grupper, snarare än det abstrakta och generella, som i skriven historia, för att 

historien ska bli levande och förståelig. Han hävdade att antalet döda i ett krig är 

värdelösa fakta i tv eftersom de enbart blir begripliga när de appliceras på en en-

skild människa. I motsats till Lindqvist gjorde Häger och Villius alltså en tydli-

gare åtskillnad mellan historiska dokumentärer och den skrivna historien, då de 

som akademiska historiker förutsatte att det abstrakta och generella hade en gi-

ven plats i skriven historia.1131 

 Ludvigsson poängterar också hur svårt det är att visualisera abstrakta reali-

teter som till exempel strukturella maktrelationer i tv. Såtillvida tenderar det att 

bli ett konservativt medium vad gäller historiska dokumentärfilmers historie-

syn.1132 Att det går att se en förändring i Sveriges Televisions historiska dokumen-

tärfilmer från 1960-talet till 2000-talet i att de generellt blev mindre didaktiska i 

                                                             
1129 Ibid. 
1130 Ibid. 
1131 Ludvigsson, 2003, s. 287. 
1132 Ibid., s. 223, 284. 
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sina högt ställda folkbildningsambitioner och mer underhållande och kommersi-

ellt hänsynstagande och anpassade har redan berörts, men inte hur den här ten-

densen mer konkret kunde se ut. 

 Häger och Villius arbetade med dokumentärfilmens olika möjligheter, från 

1970- och 1980-talets brett upplagda dramadokumentärer och featureprogram, 

med både sakligt berättande och iscensättningar med skådespelare, till den dia-

metrala motsatsen i den minimalistiska dokumentärfilmen med historiska foto-

grafier som bildmaterial. De blev med åren, i sina senare produktioner på 1980- 

och 1990-talet, skickligare i det estetiska hantverket vad gäller tv-mediets till-

gångar och begräsningar. Experimenterandet med formens möjligheter under 

1970- och 1980-talet var för övrigt ingenting unikt för svensk public service, och 

Häger och Villius. Även i Storbritanniens och Australiens public service, BBC re-

spektive ABC, kunde en frihet att producera formmässigt innovativa och politiska 

dokumentärer för televisionen noteras fram till 2000-talet.1133 Kommersiali-

seringen av produktionerna, i självständiga produktionsbolag, har gjort att kravet 

på att ”leverera publik” har stärkts och både programredaktionernas och produ-

centernas riskmedvetande har ökat. Industrin har blivit mer marknadsorienterad 

och som en följd därav har public service-etoset ersatts av ett entreprenöriellt 

etos, som tenderar att vara mer opportunistiskt och konformistiskt.1134 

 Häger och Villius experimenterande med dokumentärgenrens form och möj-

ligheter skiljer sig radikalt från ”Hermans historia” som, trots att serien sändes 

under ett drygt decennium, hade en närmast identisk form genom alla säsonger. 

Eftersom serien snabbt blev väldigt populär bland tv-tittarna verkar program-

konceptet ha ansetts fungera väl av produktionsbolaget, och då är det svårt att 

finna kommersiella motiv för att förändra formen. Häger och Villius var vidare 

inte rädda för att blanda högt och lågt i det verbaliserade berättandet, men de 

gjorde det på ett betydligt stramare och mer sakligt sätt än Lindqvist med sina 

tillspetsade jämförelser. Det kan handla om att de använde andra verb och andra 

adjektiv än sådana som hade blivit överanvända klichéer. De använde gärna ett 

och annat historiskt ord och avslutar emellanåt en mening innan den blir förut-

sägbar.1135 Lindqvist kan däremot snarast sägas ta avstamp i just det mest förut-

                                                             
1133 Arrow, 2012, s. 11–14. 
1134 Ibid. 
1135 Förutom Ludvigsson 2003, se även Furhammar, 1995, s. 228–233; Olle Hägers erfarenheter och 
lärdomar av hur han har gjort dokumentärfilm i Björn Hägers, Reporter. En grundbok i journalistik, 
Lund: Studentlitteratur 2014, s. 290–291; Nordmark, 1999, s. 296–297. 
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sägbara, vardagliga och generella i samtiden när han berättar historia. Berättan-

det på de för programmet aktuella historiska platserna har, som redan påpekats, 

karaktär av en entusiastiskt och ordrikt rapporterande reporter, med både få och 

korta pauser. Det ger därför inte mycket tid för tittarna att hinna skapa en egen 

förståelse och mening. Meningsskapandet är såtillvida tätt sammanbundet med 

det explicita verbala berättandet. 

 Min följande generella karaktärisering av deras stilistiska medel utgår från 

den senare periodens minimalistiska programserie ”Svart på vitt” (1984–1992) 

som också delvis kom att överlappa med Lindqvists ”Hermans historia” (1991–

2002) på Sveriges Television. För Häger och Villius var bilden ofta en utgångs-

punkt för det verbala berättandet, som är kortfattat, precist och med poetiska in-

slag. Mer sällan förekommer också en viss humor i form av satiriska kommenta-

rer mot överheten. Berättarrösten är annars påfallande allvarlig. Denna mer åter-

hållsamma verbala stil ger också tittarna mer tid för associationer, att hinna läsa 

av bilden, tänka efter och dra egna slutsatser, innan Hägers eller Villius berät-

tande och förklarande röst fastslår vad som ses. Framför allt i programserien 

”Svart på Vitt” begagnade de upplägget att deduktivt lägga ut texten om det foto-

grafi som var utgångspunkt för de korta programmen på några minuter: inled-

ningsvis har berättarrösten ofta betydligt fler frågor än svar, men successivt kom-

mer den fram till mer fakta och med den dras slutsatser om de aktuella historiska 

förhållandena.1136 Att de på detta sätt visar upp själva forskningsprocessen, eller 

hur det kan gå till, skapar inte bara en viss spänning utan lär också tittarna hur 

det går att läsa av ett gammalt fotografi. Lindqvists berättande är mer rättframt, 

direkt och med betydligt fler humoristiska inslag i form av exempelvis dråpliga 

anekdoter. När Häger och Villius gör små utvikningar handlar det snarare om vad 

hästen på fotografiet hette. Båda sätten att använda detaljer är emellertid meto-

der för att skapa en verklighetseffekt med till synes onödiga och överflödiga bisa-

ker, som kanske inte verkar fylla någon funktion, men övermåttet av enskildheter 

och bagateller kan sammantaget skapa illusionen om referens till vad som är 

verkligt och ge en känsla av närvaro.1137 Verklighetseffektens kompletterande be-

rättargrepp är distanseffekten vilket går ut på att genom olika former av proble-

matisering av relationen mellan den givna representationen och den förflutna 

verkligheten bortom den, påminna publiken om att skildringen är en konstruerad 

representation gjord av historieskaparen.1138 Även det är en berättarmetod som 

                                                             
1136 Se t ex Ludvigsson, 2004, s. 123–142. 
1137 Ludvigsson, 2003, s. 286. 
1138 Ibid. 
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återfinns i både ”Hermans historia” och Hägers och Villius produktioner, men 

den används på olika sätt. Som de akademiska historiker de är påpekar Häger 

och Villius ofta vilket källmaterial som används och gränserna och bristerna som 

är behäftat med det. Lindqvist har däremot en fäbless för att presentera olika mer 

eller mindre spekulativa och seriösa skildringar av ett skeende, eller förklarande 

teorier om det, för att därefter påpeka det absurda i dem och avsluta med en re-

lativisering om att vi, eller vetenskapen, inte vet och kanske aldrig kommer att få 

veta. Ytterligare en aspekt av frågan om distans rör berättarens förhållande till de 

skildrade förflutna människorna vad gäller empati och identifikation. Häger och 

Villius har visserligen en mer saklig ton än Lindqvists lättsammare och mer kå-

serande utläggningar, men hos dem går det som sagt stundtals att urskilja ett 

tydligt politiskt orienterat patos som inte har någon motsvarighet i ”Hermans 

historia”. Lindqvist saknar inte patos för de skildrade förflutna existenserna, men 

det är snarare av en allmänmänsklig karaktär och utan den politiska udd som 

Häger och Villius stundtals ger uttryck för. Även om det huvudsakligen är över-

hetens historia som förmedlas i ”Hermans historia”, är det inte enbart överhetens 

liv som skildras och Lindqvist tycks leva sig in och sympatisera med alla dem han 

berättar om. 

 Englund har inte gjort några historiska dokumentärer för tv, men hans histo-

rieskrivning kan sägas vara ett mellanting såtillvida att ett av hans primära be-

rättargrepp är att berätta om historiska skeenden från några av de berörda män-

niskornas upplevelser och i det finns det ett allmänmänskligt patos. Han tenderar 

emellertid att prioritera vanligt folk, den menige soldaten, och liknande, samti-

digt som människor från alla stånd, klasser, nationaliteter, etcetera, kan före-

komma. Däremot är det företrädesvis fråga om män. Som exempel kan nämnas 

att Poltava fick beröm av recensenter just för att den inte på något vis skildrade 

ryssarna negativt i förhållande till svenskarna. I Ofredsår vara det bara den kej-

serlige härföraren Matthias Gallas som Englund inte kunde motstå att skildra 

som så inkompetent och osympatisk Englund menar att han var, vilket också no-

terades av recensenter.1139 

 Sammantaget är det tydligt hur det, beträffande överväganden och priorite-

ringar i ”Hermans historia”, konsekvent används en mer ”färdigpaketerad”, kå-

serande och publikfriande berättarteknik som snarare utgår från minsta gemen-

                                                             
1139 Crispinsson, Expressen, 1993 11 03; Theorin, Borås Tidning, 1993 11 03. 
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samma nämnare och som syftar till att göra programmet till informativ under-

hållning.1140 En av de relativt få kommentarer jag har funnit om de undersökta 

säsongerna av ”Hermans historia”, var exempelvis att programmets form har sina 

poänger, trots att ”[d]et är lite gammaldags folkbildande på ett självparodierande 

sätt […] Det krävs subjektivitet och temperament för att historia inte ska bli out-

härdligt tråkigt i TV. Sen kan man fråga sig om det nödvändigtvis måste vara en 

monolog som inte lämnar plats för några andra tolkningar”.1141 Flera av kommen-

tatoerna i pressen framhävde annars att avsnitten var spännande och underhål-

lande historielektioner.1142 Häger och Villius arbetade däremot med en för tv-tit-

tarna mer krävande, men också mer lärande berättarteknik med analytiska in-

slag. Deras produktioner på 1980- och 1990-talet kan i kontrast till ”Hermans 

historias” informativa underhållning karaktäriseras som underhållande bildning. 

Dessa två olika sätt att göra historiska dokumentärer visar, i linje med Ludvigs-

sons tidigare refererade hypotes hur Sveriges Televisions historiska dokumentä-

rer tenderade att bli mindre didaktiska och mer kommersiella i sin karaktär givet 

den förändrade TV-marknaden på 1990-talet och därmed de förändrade förut-

sättningarna för programproduktionen. I retoriska termer går det att säga att do-

kumentärerna präglades mer av delectare och movere än av docere. Resultaten 

ligger också i linje med Edquists hävdande av en allt mer estetiskt betonad histo-

riekultur från 1980-talet och Wiklunds karaktärisering av den folkligt-kommer-

siella kulturella tidsandan från samma tid. 

 Utvecklingen inom public service mot infotainment, eller edutainment, kan 

ses som en konsekvens av den svenska välfärdsstatens utveckling mot mer mark-

nadsdrivna ideal och lösningar. Karin Nordberg argumenterar i sin studie om 

radion som folkbildare för att ”1930-talet inledde en ny era i Sverige, där radion 

var aktiv i utformningen av den specifika svenska modernitet som hade veten-

skapen och folkbildningen som bärande krafter”.1143 Hon ser public service-ide-

ologin, med det integrerade folkbildningsidealet, som en elementär del av folk-

hemsprojektet. Mediemarknadens avreglering på 1980- och 1990-talet är därför 

en logisk utveckling med hänsyn till vad som hände med välfärdsstaten: ”Man 

                                                             
1140 Se också filmvetaren Mats Jönsson som har påpekat att ”Hermans historia” kan ses som matriser 
som har producerats för att passa in på den svenska allmänhetens förväntningshorisont, Film och 
historia. Historisk Hollywoodfilm 1960–2000, Lund: 2004, s. 28. 
1141 Henrik Berggren, ”Hermans historier ger sig ut på slagfältet”, Dagens Nyheter, 1992 12 09. Det 
specifika avsnittet som åsyftas i artikeln är den andra säsongens första avsnitt, ”Karl XII”, som sändes 
den nionde december 1992. 
1142 Hammarström, Expressen, 1993 07 20; Mattsson, Expressen, 1993 07 22; Byqvist, Expressen, 
1993 08 03. 
1143 Nordberg, 1998, s. 355. 
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skulle kunna tala om public service-diskussionen som en sorts mediedebattens 

folkhemsfråga”.1144 Folkhemmet övergick på 1960-talet till välfärdsstaten, som 

från 1980-talet allt mer kom att orienteras mot marknaden, och när fast anställda 

producenter på Sveriges Television pensionerades började de ersättas med in-

köpta program av fristående produktionsbolag. Historikern Hans Villius ansikte 

och välkända röst ersattes av journalisten Herman Lindqvist iförd sin karaktär-

istiska blå kavaj i en programserie uppkallad efter honom. 

 Att Lindqvist och hans version av den svenska historien i så stor utsträckning 

kom att stå i fokus i ”Hermans historia” är talande för den sedan 1990-talet tyd-

liga personifieringen av historien. Som exempel på tendensen till personlighets-

ledda historiska dokumentärer framhåller de Groot de, publikt sett, framgångs-

rika historiska dokumentärserier som de kända akademiska historikerna Simon 

Schama och David Starkey har varit programledare för. Schama hade till och med 

en serie, som i likhet med ”Hermans historia”, hade hans namn i titeln: ”Simon 

Schama’s A History of Britain”. Programserien sändes i femton entimmes långa 

avsnitt mellan 2000 och 2002 på BBC1.1145 I likhet med Lindqvist påstås Schama 

ofta säga ”vi” och ”vår” om den aktörsdrivna historien i programmen, och fram-

ställas som publikens guide till det gemensamma förflutna, med alla dess fram-

stående personligheter.1146 Enligt de Groot framställs Starkey däremot inte som 

publikens förtroliga guide och programpresentatör, utan som en seriös akade-

misk historiker.1147 Starkey hävdas heller inte vara en lika självklar del av scene-

riet som Schama eftersom Starkey oftast skildras i helbild medan mer intima när-

bilder oftare används på Schama. Starkey hävdas visserligen använda en del var-

dagliga uttryck, men aldrig inkluderande formuleringar som ”vi” och ”vår”. En 

likhet mellan Starkeys program och ”Hermans historia” är emellertid de rojalist-

iska ämnesvalen då Starkey har lett dokumentärer som ”Henry VIII” (1997), ”Eli-

zabeth” (2000), ”The Six Wives of Henry VIII” (2003), och ”Monarchy” (2004–

2007), alla sända på den kommersiella kanalen Channel 4.1148 Trots den stra-

mare inramningen hävdar de Groot att historienarrativen i Starkeys historiska 

                                                             
1144 Ibid., s. 367. 
1145 De Groot, 2009, s. 156. 
1146 Ibid., s. 157. 
1147 Ibid., s. 158. 
1148 Ibid., s. 157. 
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dokumentärer är mer subjektiva och populistiska än motsvarande i Schamas hi-

storiska dokumentärer.1149 De Groots två exempel på framgångsrika historiska 

dokumentärer för televisionen i den brittiska historiekulturen visar hur såväl äm-

nesvalen, den narrativa stilen som hela programkonceptet som ”Hermans histo-

ria” hade, inte var något unikt för den svenska historiekulturen på 1990-talet, 

utan en del av en större utveckling inom den internationella historiekulturen.1150 

 

Figurering i medierna 

Den meningsskapande process som populärhistorien omges av och genererar be-

står som sagt inte bara av verk och publik, i föreliggande undersökning framför 

allt i form av recensioner, utan också av populärhistorikernas iscensättning och 

deltagande i medierna. Framställningen av dem och deras eget agerande, den 

sammantagna medierade bilden i tv, radio, dagspress och magasin, är betydande 

för värderingen av deras historieskildringar. Deras mediala figurerande påverkar 

vilken auktoritet och tillit publiken associerar dem med. En av de huvudsakliga 

hypoteserna som litteraturvetarna Torbjörn Forslid och Anders Ohlsson driver i 

sin studie Författaren som kändis är just att det i offentligheten skapas föreställ-

ningar om författaren bakom verken och att dessa åsikter och föreställningar i sin 

tur påverkar synen på, värderingen och bedömningen av författarskapet.1151 

 Framställningen av Englund under hans etablerande som offentlig populär-

historiker från hösten 1988 fram till 1995 sker nästan uteslutande genom hans 

historiska skriverier. Dessa kan sägas sammanfalla med och leva upp till grund-

kriterierna och optimumnormerna för ett gott essähantverk, en god essäkonst, då 

den av både recensenter och forskare inom humaniora anses vara såväl lärd, per-

sonlig, överraskande, utmanande som vittert välskriven. Således blir slutsatsen 

att det är såsom en förnyare av historia som en intellektuell berättarkonst som 

Englund gör publik- och kritikersuccé och med det etablerar sig i den svenska 

historiekulturen under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. Det kan där-

för sägas att han lyckades med sin ambition att i en brittisk tradition förena histo-

ria som vetenskap och konst.1152 Utöver sin gärning som populärhistoriker i flera 

                                                             
1149 Som exempel nämner de Groot hur efterlevande släktingar till och personer på motsvarande 
samhällspositioner som de prominenta personerna får kommentera deras förfäders och föregångares 
förehavanden i rollen som någon slags experter. Det är ett sätt att skapa sympati och empati som är 
helt avhängigt tv-mediet och som helt saknar relevans inom akademisk historiografi, Ibid., s. 159. 
1150 Det mest unika med ”Hermans historia” var förmodligen det traditionella audiovisuella koncep-
tet helt dominerat av Lindqvists berättande i de aktuella historiska miljöerna och frånvaron av dra-
matiserade scener med skådespelare. 
1151 Forslid och Ohlsson, 2011. 
1152 Se Englunds resonerande i ämnet, ”På ren svenska”, TV2, 1993 02 28. 
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forum och genrer, med en mycket stark logos, börjar han också figurera som ett 

intellektuellt humanistiskt samvete genom att själv skriva eller med andra skriva 

under olika debattartiklar och upprop i främst Dagens Nyheter. Det gav en ny 

dimension till hans patos, då han inte bara verkade som humanvetenskaplig aka-

demiker, utan också som en samvetsfylld fri intellektuell. Som redan har påpe-

kats är det en roll som har en stark tradition inom just den essäistiska genren. 

Därför är steget från att vara humanvetare till att också vara en förkämpe för 

människovärdet och bildningsförespråkare heller inte långt eller förvånande. Det 

tycks därför heller inte vara något som på något sätt påverkade hans etos i offent-

ligheten negativt. 

 Framställningen av Lindqvist sker i motsats till Englund mer fristående från 

Lindqvists populärhistoriska gärning eftersom han som välkänd journalist och 

kåsör redan var ett etablerat namn inom ett annat yrke. Ur marknadsföringssyn-

punkt var det en fördel för Norstedts att till sitt flerbandsverk om landets historia 

dels bara ha en enda författare, dels en känd sådan, ”Den nye Grimberg”, som 

annonserna för Historien om Sverige hävdade.1153 Den sammantagna karaktär-

istiken av Lindqvist, under den aktuella perioden, kan konkluderas med att han 

har betydligt svårare än Englund att etablera ett etos, ett förtroende, bland läs-

arna. Det gäller främst, men inte enbart, bland historikerna som bitvis kom med 

omfattande kritik mot Lindqvists bristande beläsenhet i samtida forskning – mot 

hans logos med andra ord. Englunds med flera akademiska historikers kritiska 

anmärkningar förtar emellertid inte att det också var många recensenter, och 

andra kommentatorer, som inte reserverade sig utan uttryckte tillit till hans 

historia. Det patos som Lindqvist ger uttryck för i intervjuer, debatter och lik-

nande i medierna, rör sig mellan det explicit moraliskt indignerade och det sati-

riska gentemot skiftande historiska härskare och samtida samhällseliter. Han ut-

trycker också en närmast populistisk antagonism gentemot akademin som han 

stundtals framställer som ett gäng världsfrånvända och ständigt käbblande elitis-

ter. I båda dessa uttryck för patos finns det en latent populism då han antyder ett 

”vi” mellan sig själv och publiken gentemot historiska eller samtida eliter – reella 

eller imaginära. 

 Lindqvist kom sällan att omskrivas och omtalas som populärhistoriker i för-

hållande till hur ofta han benämndes med enbart namn eller yrkesbeteckningar 

som anspelade på journalistiken. En huvudsaklig förklaring är förmodligen att 

Lindqvist redan var ett välkänt journalistiskt namn. Problemen Lindqvist hade 

                                                             
1153 Zander, 2001, s. 439. 
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att etablera ett starkt etos och logos i medierna, kopplat till vederhäftighet i fråga 

om historisk kunskap, lär dessutom ha bidragit till den här tendensen. Lindqvists 

populärhistoria har genom den omfattande kritik den fått inte kommit att värde-

ras lika högt som Englunds populärhistoria i den medierade offentligheten. Lin-

dqvist har heller inte figurerat i lika prestigefulla mediala forum som Englund, 

som har medverkat flitigt såväl i Sveriges Radios och Sveriges Televisions sam-

hälls- och kulturprogram, som på Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets kul-

tursidor.1154 Englund har som sagt dessutom skrivit debattartiklar till Dagens Ny-

heters debattsida. Signumet Herman Lindqvist har därför heller inte genererat 

och kommit att förknippas med samma så kallade kulturella kapital som Peter 

Englunds signum i medierna.1155 

 I sina respektive roller som populärhistoriker stämmer både Englund och Lin-

dqvist in väl med de två huvudtyper som de Groot identifierar bland populär-

historiker i Storbritanniens historiekultur sedan 1990-talet: å ena sidan akade-

miska historiker med framgångsrika karriärer som populärhistoriker, å andra si-

dan äldre journalister, som gärna polemiserar mot akademiker och väcker upp-

seende, och som vill ha ett tilltal som gör att de kan nå en så stor publik som 

möjligt med sin historia.1156 Både Englund och Lindqvist är dessutom män, vilket 

även populärhistorikerna i Storbritanniens historiekultur i regel är. De Groot me-

nar att både den journalistiska och den akademiska sorten av populärhistoriker, 

som han identifierar, i genomslagskraften som mediala och publika fenomen är 

en tydlig konsekvens av utvecklingen av mediemarknadens avreglering och till-

växt sedan 1990-talet. I retoriska termer går det att säga att den mer journalistiskt 

inriktade populärhistoriepraxisen innebär att vädjandet till publikens intresse, 

välvilja, förtroende och sympati, delectare, och vädjandet till publikens känslor, 

movere, prioriteras på bekostnad av vädjandet till publikens förnuft och kritiska 

omdöme, docere. Som Karin Nordberg har påpekat är emellertid en viktig skill-

nad mellan den brittiska och den svenska historiekulturen att det bland svenska 

akademiker och intellektuella historiskt inte har funnits samma motstånd mot att 

agera i massmedierna på grund av landets starka folkbildningskultur.1157 

 Med Carl Grimberg som historiskt exempel är det svårt att föra en överty-

gande argumentation för att bland annat Englund och Lindqvist har blivit en del 

                                                             
1154 Se även Christian Lenemark betoning av betydelsen av vilka mediala sammanhang författaren 
figurerar i, 2009, s. 161. 
1155 Se även Forslids och Ohlssons resonemang, 2011, s. 44 ff. 
1156 De Groot, 2009, s. 30, 33. 
1157 Nordberg, 1998, s. 231–232. 
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av allmänhetens medvetande på ett sätt som inte var tänkbart före 1990-talet, 

även om de mediala strukturerna och processerna givetvis är annorlunda. Mark-

naden för populärkultur har växt enormt. Det finns numera en mängd och vari-

ation av historia och publika historiker som saknar motsvarighet från merparten 

av 1900-talet. I fråga om den pågående medialiseringen av populärhistoriker 

fanns det på 1920-talet, som Johan Kärnfelt har framhävt, inom folkbildningsrö-

relsen akademiker som skrev anonyma populärvetenskapliga texter. Det är ett 

förhållande som saknar motsvarighet i den undersökta perioden och därefter. 

Kontrasten kan exempelvis sägas vara frapperande i relation till 2000-talet då 

journalisten och populärhistorikern Lindqvist skriver en självbiografi på Albert 

Bonniers Förlag och då akademikern Englund intervjuar sig själv på sin blogg. 

 Vidare ska det poängteras att historiker, historia och medier inte är abstrakta 

och generaliserbara storheter bortom kategorier som position, klass, etnicitet, ge-

neration och kön. Vad gäller skönlitteratur har Christian Lenemark argumenterat 

för hur problematiskt ett sådant universaliserande förhållningssätt är ”då det 

ofrånkomligen resulterar i ett reducerande av olikheter”.1158 Ett sådant skillnads-

filosofiskt resonemang implicerar, i fråga om till exempel kön, den metodiska be-

gräsningen med att som i föreliggande undersökning jämföra två manliga popu-

lärhistoriker, men det antyder också ett framtida historiedidaktiskt forsknings-

område. Däri är inte minst mediebiografiska och mediehistoriska undersök-

ningar intressanta eftersom de kan synliggöra andra sammanhang och föreställ-

ningar i historiekulturen än de som blivit, eller håller på att bli, kanoniserade. 

 Andreas Nyblom hävdar att den omfattande litteraturhistorien om de manliga 

författarna, deras verk, liv och personer inte bara genererades av litteraturen, då 

den i stor utsträckning var ett resultat av deras offentliga och mediala ryktbarhet. 

De kvinnliga författarna definierades däremot uteslutande av sina verk. Ändå var 

det männen som blev litteraturhistoria medan kvinnorna marginaliserades.1159 

Kanske går det att se liknande förhållanden inom populärhistorien? 

 

Bildning och underhållning 

Avslutningsvis vill jag återvända till Kärnfelts hypotes om populärvetenskapens 

utveckling från 1920-talet till 1990-talet: för det första att populärvetenskapen på 

1990-talet allt mer präglades av journalister och journalistiken i förhållande till 

                                                             
1158 Lenemark, 2009, s. 169. 
1159 Nyblom, 2008, s. 274 ff. 
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akademiska praktiker och ideal. För det andra att författarnas personliga profile-

ring har kommersialiserats och fått en ökad betydelse. För det tredje att överväg-

ningarna och balansen mellan allvarsam nytta och förnöjsam underhållning allt 

mer blivit till nöjets och underhållningens fördel. 

 I fråga om journalistiken använde sig Lindqvist, som har visats, av inarbetade 

journalistiska urval och berättargrepp för att skapa en tilltalande historia. 

Englund använde sig snarare av litterära medel för att formulera sin mer existen-

tiellt och kritiskt drivna historia. 

 I fråga om den personliga profileringen tvekade, som sagt, varken Englund 

eller Lindqvist för att blanda in sin egen person i populärhistorien, men de gjorde 

det på olika sätt: medan det för Englund enbart handlade om att levandegöra ett 

resonemang eller en hypotes, kunde det för Lindqvist också handla om en, vis-

serligen relaterad, men främst underhållande anekdot. Lindqvist saknade den re-

spekt och det allvar som Englund hade för historievetenskapen och dess historio-

grafiska traditioner, problem och frågeställningar. Båda figurerade vidare flitigt i 

medierna och berättade där i egenskap av att vara framgångsrika populärhistori-

ker om sitt arbete och sina liv. 

 Det Kärnfelt främst framhöll som mest karaktäristiskt för 1990-talets popu-

lärvetenskap var emellertid varken journalistikens intåg eller den personliga pro-

fileringen, utan den allt mer underhållningspräglade stilen. Det är också den 

fråga som inte har diskuterats lika mycket som de föregående frågorna och som 

härnäst därför kommer att ägnas en mer utförlig diskussion som får avsluta av-

handlingen. 

 Lindqvists ambitioner har snarast varit introducerande; att lättsamt och un-

derhållande introducera människor, som normalt inte intresserar sig för historia, 

till framför allt Sveriges historia. Englund kan däremot sägas ha mer omfattande 

ambitioner i att få folk att tänka mer kritiskt om den egna samtiden utifrån histo-

riska reflektioner. Såtillvida kan hans historieskrivning också sägas ha varit mer 

ideologiskt driven än Lindqvists. Kärnfelt verkar med ideologi närmast avse po-

litisk ideologi och någon sådan var det inte mycket av i vare sig Englunds eller 

Lindqvists historieskildringar. Däremot fanns där moral, historiesyn och i 

Englunds fall också ett självpåtaget ansvar för ett kritiskt bildande. Vädjan till 

publikens förnuft och kritiska omdöme, docere, väger således tungt i Englunds 

ambitioner och historieskildringar, men som fallstudien av Poltava visat, kunde 

det för Englund vara en svår balans mellan docere och movere. I Lindqvists am-

bitioner och historieskildringar prioriteras däremot bejakandet av publikens väl-

vilja och sympati, delectare, och att väcka, röra och styra dess känslor, movere. 
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 Att Lindqvist anklagats för ytlighet och populistiskt fjäsk har framgått, men 

även Englund fick en del kritik från kollegor för att i sina essäer bitvis bli väl så 

ytlig och i Ofredsår göra historien mer hel och entydig än den faktiskt är. Märk 

väl att varken Englund eller Lindqvist i någon större utsträckning har kritiserats 

för att vara speciellt tråkiga, torra eller ointressanta av recensenter. En förutsätt-

ning för att bli så framgångsrik som Englund och Lindqvist blev, inom den kom-

mersiella och publikmedvetna bransch som populärhistorien är, var att inte vara 

tråkig i sitt historieberättande – att kunna hantera retorikens delectare. 

 I fråga om nyttigheten hade de, som sagt, olika ambitionsnivå. Lindqvists mer 

introducerande ambition och hans kåserande, underhållande och effektsökande 

stil ska inte misstas för att sakna nyttofunktion. Exempelvis talar mycket för hans 

historieskildringars förmåga att skapa empati för och inlevelse med de förflutna 

människorna och på så sätt utveckla kunskaper om historia och kanske även 

historiemedvetandet. Lindqvists historia var visserligen inte lika genomarbetad, 

djupsinnig och allvarligt syftandes som Englunds, men dess tjänlighet och ända-

målsenlighet ska för den skull inte förringas eller förnekas. 

 Historikern Erik Lönnroths omdöme om Grimberg var att hans ”styrka som 

historiker låg först och sist i en naiv berättarglädje som påminde om en krönikörs 

från något avlägset århundrade"1160 och att han gjorde ”mycket för att sprida hi-

storiskt intresse, mindre för att sprida historisk kunskap”, syftandes på att hans 

gärning i ringa utsträckning var den självständiga nydanarens, utan berättarens 

och förmedlarens.1161 Att förvänta sig att en icke-akademisk populärhistoriker 

som Lindqvist ska vara en självständig nydanare är givetvis missriktat, men att 

säga att han har gjort mer för att med en otidsenlig historiesyn och bitvis anings-

lös berättarglädje sprida historiskt intresse, än för att sprida historisk kunskap, 

torde inte vara lika missvisande. Med det inte sagt att hans historieskildringar 

inte kan bidra till att ge historiska kunskaper och forma historiemedvetandet, 

men dess mest karaktäristiska egenskaper är snarare retorikens delectare och 

movere, än sakinnehållet och docere. 

 I fråga om det nöjsamma i populärhistorien, och att det är en motsägelse att 

framgångsrik sådan skulle kunna vara trist, framkommer det en intressant om-

ständighet i Kärnfelts undersökning. När det 1928–1931 gjordes en stor under-

                                                             
1160 Torbacke, 1993, s. 264. Englund, som efterträdde Lönnroth i Svenska Akademien, har för övrigt 
benämnt honom som ”Fixstjärna i svensk historieforskning”, Björk och Johansson (red.), 2009, s. 
572. 
1161 Ibid., s. 309. 



 

284 
 

sökning av de svenska hemmens bokbestånd, då drygt tretusen skolbarn fick in-

ventera familjens böcker, var resultatet nedslående från ett folkbildningsperspek-

tiv. Trots fem decennier av folkbildning var det fortfarande den religiösa littera-

turen som dominerade svenskarnas bokinnehav. Bibeln och Psalmboken var de 

vanligaste böckerna och återfanns i nästan varje hushåll. Mer anmärkningsvärt 

var det kanske då att skönlitteraturen hade letat sig in i svenskarnas hem och att 

Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga var vanligare än Luthers lilla katekes.1162 

Vad gäller böcker från populärvetenskapen ”så verkar genren ha gått tämligen 

spårlöst förbi – ett för övrigt något besvärande resultat i en studie av de veten-

skapliga populariseringarnas historia”.1163 Undantagen var två populärhistoriker: 

Carl Grimberg, Lindqvists förebild i genren, samt Claes Theodor Odhner. Det var 

två historiker som genom sitt läroboksförfattande, och i Grimbergs fall även fler-

bandsverket Svenska folkets underbara öden, fick flera generationer att växa upp 

med deras böcker. Det var för övrigt Odhners läroböcker som Grimberg i första 

hand förhöll sig till och konkurrerade med på läroboksmarknaden.1164 Likt 

Englund och Lindqvist förstod framför allt Grimberg att berätta historia var en 

företeelse i sin egen rätt och inte enbart en förenklad och tillrättalagd version av 

historievetenskapen – ”forskningsinformation” som det senare kom att heta i 

universitetsvärlden på 1970-talet. Med inventeringen av folks bokinnehav i slutet 

av 1920-talet går det dessutom att avfärda idén att en tidigare folklig akademisk 

historia efter andra världskriget, eller redan efter professionaliseringen i slutet av 

1800-talet, skulle ha degenererat till en subkultur utan förmåga att förhålla sig 

till och vara relevant för sin egen samtid. Det sena 1900-talets akademiska histo-

riker verkar således inte utgöra mer av en subkultur än tidigare generationer.1165 

Däremot var, som bland annat Edquists resultat visar, historia ett nedprioriterat 

ämne i det svenska samhället under efterkrigstidens tillväxtdecennier jämfört 

med den föregående och den efterkommande perioden.1166 Det medförde bland 

                                                             
1162 Kärnfelt, 2000, s. 240. Även Torbacke refererar undersökningen, 1993, s. 176–177. 
1163 Kärnfelt, 2000, s. 241. 
1164 Bådas böcker utkom dock på Norstedts förlag. Torbacke, 1993, s. 292. För översiktlig diskussion 
om Odhners läroboksförfattande se exempelvis Herman Schücks biografiska essä i Björk och Johans-
son (red.), 2009, s. 219–228. 
1165 En omständighet som också hävdas av Mads Mordhorst, ”Historie – i et universitetsperspektiv”, 
i Jensen (red.), 2000, s. 22, 24. I samma antologi hävdar för övrigt Carsten Tage Nielsen just att pro-
fessionella historikers kontakt med världen, med det minnespolitiska sammanhanget, försvann med 
vetenskapliggörandet under andra halvan av 1900-talet, ”Historiekultur i det 21. århundrede – i an-
ledning af niende november nitten hundrede ni og halvfems”, Jensen (red.), 2000, s. 175. 
1166 Edquist, 2009. 
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annat att skolans historieämne var nära att helt försvinna i ett allmänt samhälls-

orienterande ämne.1167 

 Både Englund och Lindqvist utvecklade en populärhistoria med en egen ka-

raktär och som hade en egen konstitutiv sammansättning gentemot den historie-

vetenskapliga disciplinen, baserad på deras medvetande om historia som ett 

publikt samhällsfenomen. Inom den svenska historievetenskapen var medveten-

heten om och intresset för ämnets narrativa och identitetsformerande potential 

begränsat under stora delar av 1900-talet. Sedan mellankrigstiden fanns det en 

stark materialistisk tradition i svensk historieforskning om tullavgifter, löneut-

veckling och dylikt, som har förenat liberala och marxistiskt orienterade histori-

ker.1168 I den traditionen har det inte funnits något intresse av eller förståelse för 

människornas drömmar, föreställningar och livsöden, vilket har bidragit till att 

sådana frågor i mycket har exkluderats från svensk historieforskning. Med inspi-

ration från amerikansk samhällsvetenskap och då främst sociologin började teo-

rier att användas mer explicit och elaborerat i den svenska historievetenskapen 

på 1960-talet. Det resulterade i en kvantitativt inriktad socialhistoria som 

Englund explicit vände sig mot, som Lindqvist mer allmänt förlöjligade, och som 

Hägers och Villius historiska dokumentärer i mycket var antitesen till. 

 I sin studie över Carl Grimberg och hans gärning som historiker skriver Jarl 

Torbacke i frågan om behovet av en ny motsvarighet till Grimberg i Sverige: 

Till att ikläda sig den rollen har en och annan känt sig kallad. 

Men ingen har hittills besuttit den rätta kombinationen av 

kunskaper, arbetsförmåga och berättartalang. Ingen har hel-

ler – det är min tolkning – haft den goda turen att framträda 

i exakt det rätta ögonblicket av ett så stort sug efter historia 

som en gång rådde i unionsupplösningens, massutvandring-

ens, industrialiseringens och demokratiseringens Sverige. 

Måhända kan ett sådant tillfälle på nytt snart vara för handen 

i samband med de stora internationella förändringar som 

                                                             
1167 Se t ex Hans Albin Larsson, Barnet kastades ut med badvattnet. Historien om hur skolans histo-
rieundervisning närmast blev historia, Bromma: Historielärarnas förening 2001. 
1168 Se t ex Birgitta Odén, Lauritz Weibull och forskarsamhället, Lund: Liber Läromedel/Gleerup 
1975. 
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sker i våra dagar och som rimligen kommer att tillförsäkra de 

enskilda ländernas historia en särskild betydelse?1169 

Det ska sägas att Torbackes bok, Carl Grimberg. Ett underbart öde?, utkom 

1993. I fall Torbackes identifiering och karaktärisering av Grimbergs tillgångar 

och fördelar som läroboksförfattare och folklig popularisator genom sitt fler-

bandsverk överförs till Englund och Lindqvist går det till att börja med att kon-

statera att ingen av dem hade den unika positionen att både skriva historiska läro- 

och läseböcker för folkskolans och realskolans elever och historiska flerbands-

verk för den vuxna allmänheten. Torbacke hävdar att man ”med fog” kan ”tala 

om att en enda persons historiesyn präglade ett helt folk”.1170 Vidare kan det sägas 

att Englund har såväl kunskaperna, arbetskapaciteten som berättartalangen, 

men att han i motsats till Grimberg kan sägas vara ”anfrätt av skepticismens och 

intellektualismens giftsår”.1171 Lindqvist å sin sida har både arbetskapaciteten och 

berättartalangen men hävdas, åtminstone av historikersamfundet, sakna den ve-

tenskapliga vederhäftigheten. Lindqvist har själv framhållit att noggrannhet med 

detaljer och tålamodet med korrekturläsning inte är hans starka sidor. Det är ju 

dessutom faktorer som är extra betydelsefulla när kunskaperna ifrågasätts. 

 Unionsupplösningen med Norge, storstrejken, den fortsatta emigrationen till 

Nordamerika, den starka folkliga nationalismen och folkbildningsrörelserna un-

der 1910-talet var unikt lukrativa omständigheter för ett brett historieintresse. 

Historia är på 2010-talet fortfarande intimt förknippat med nationens historia då 

historia som akademisk disciplin växte fram inom nationalstaten under 1800-ta-

let.1172 Ämnet har sedan dess inte kunnat lösgöra sig från dess intressesfär angå-

ende såväl finansiering, arkiv, metodologi som språk – också den föreliggande 

avhandlingen är ju ett exempel på det. Historia som akademisk disciplin och sko-

lämne har förlorat den nationellt fostrande funktion det hade fram till andra 

världskriget. Återstår gör en disciplin och ett ämne bundet till Sverige som stat 

och nation, men utan dess tydliga efterfrågan eller behov. 

 Det är därför nu, på 2010-talet, med hänsyn till den stora och heterogena me-

diemarknaden och omfattande populärkulturen svårt att se en historiekulturell 

                                                             
1169 Torbacke, 1993, s. 8. 
1170 Ibid., s. 332. 
1171 Citatet gäller Grimberg när han 1908 blev chef för Norstedts litterära avdelning. Det är taget från 
en tillbakablickande betraktelse, från 1931, av Carl G Laurin, som var en stor aktieägare i Norstedts, 
Ibid., s. 105. 
1172 Se t ex Klas-Göran Karlsson, 2010, s. 395. 



 

287 
 

situation uppstå där en historiker skulle kunna uppnå en position motsvarande 

den Grimberg hade som både framgångsrik pedagog och folkbildare. Som ett re-

sultat därav blev han också ett personligt begrepp ”som betydde lustfylld läsning 

och stort intresse för Sveriges förflutna av en omfattning och en intensitet som 

någon svensk historiker sedan dess inte varit i närheten av att uppnå”.1173 Inne-

hållet i hans historieskrivning med betoningen av det nationella och det tradit-

ionella överensstämde dessutom ”helt med samhällets av högerkrafterna präg-

lade syn”. Lika samtida som hans värderingar var på 1920- och 1930-talet blev de 

därför förlegade efter det andra världskriget: 

Därför blev särskilt ”ödena” – som ju inte kunde ändras på 

samma sätt som läroböckerna – snabbt föråldrade. Hur fort 

förändringen skedde visade det misslyckade försöket med 

den nya upplagan av ”Ödena” på 1950-talet […] När den stora 

reformtiden inom svensk skola satte in efter andra världskri-

get kunde inga överarbetningar vidtagna av andra hålla hans 

namn kvar på skolböckernas pärmar.1174 

Den sista meningen i citat åsyftar att Grimberg avled 1941. Torbacke menar att 

Grimberg var och förblev det borgerliga Sveriges historiker, men tror att när Sve-

rige nu upplever ”en ny djupgående brytningstid mellan socialistiska och borger-

liga synsätt, tycks vara på väg att återvinna något av sin forna status”. 

 När 1990-talet nu är slut kan vi konstatera att Grimberg aldrig återvann någon 

sådan status. Däremot kom Lindqvist att i anmärkningsvärd överensstämmelse 

följa Grimbergs, sin förbilds, framgångsmodell i sin populärhistoria och med den 

få ett oerhört genomslag. Som forskargruppen till Humanistisk Historieformid-

ling har påpekat i projektets slutrapport medför varken det tjugonde århundra-

dets globalisering eller europeisering nödvändigtvis ett minskat intresse för det 

nationella perspektivet. Däremot förändrar dessa omständigheter förståelsen av, 

i deras fall, vad det innebär att vara dansk.1175 Intresset för nationella historienar-

rativ ser tvärtom ut att generellt ha stärkts av de omvälvande geopolitiska föränd-

                                                             
1173 Torbacke, 1993, s. 333. 
1174 Ibid., s. 331. 
1175 Bryld, et al., 1999, s. 79–94. 
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ringarna i Europa. Historiekulturer är fortfarande huvudsakligen nationellt kon-

ceptualiserade.1176 Lindqvist verkade emellertid i en tid och ett samhälle med en 

mer sammansatt historiekultur, med fler intressenter, ett betydligt mer omfat-

tande utbud och en hårdare konkurrens mellan anspråken på historia än vad 

Grimberg gjorde. Lindqvists undersökta historieskildringar och kommentarer 

om historia var heller inte nationalistiska som Grimbergs, då de inte ger uttryck 

för ett nationellt patos som handlar om överlägsenhet. Lindqvist framhävde kon-

sekvent hur Sveriges historia var sammanbunden med främst Europas historia 

och hur Sverige alltid varit ett invandrarland och ett mångkulturellt samhälle. Det 

finns däremot en likhet i det nationalromantiska draget, eller tonen, med en en-

tusiastisk beundran för landets ärorika förflutna och en tro på att det svenska 

folket verkligen har upplevt underbara öden som tål att berättas, läsas och lyssnas 

på om och om igen.1177 Även om det nationella historienarrativet, ibland annat 

Lindqvist tappning, fick en publik återkomst på 1990-talet var det inte längre lika 

entydigt dominerande som under 1900-talets första decennier. Det handlade mer 

om kommersialism och individuella behov, än om samspel med en social och po-

litisk rörelse med vilja till förändring av samhället. Till de konkurrerande histo-

rienarrativen hörde exempelvis Englunds mer kritiska och krassa skildringar av 

olika epoker och händelser i Sveriges historia och hans mentalitetshistoriskt in-

spirerade essäer om en vardagens historia. Mer specifikt i fråga om den kritiska 

essäistiken har den en månghundraårig historia och beträffande det historiema-

teriella perspektivet skriver Englund in sig i en tradition som kan härledas till 

främst det sena 1960-talets radikalisering. Han var dessutom med om att etablera 

en fransk mentalitetshistorisk inriktning i landet. Därigenom blir det också tyd-

ligt hur aspekter från olika äldre intellektuella traditioner kan leva kvar och sam-

spela i en given historiekultur, där också framträngande historievetenskapliga ut-

vecklingar etableras. Även om det sena 1900-talets svenska historiekultur fram-

för allt verkar ha präglats och dominerats av en folkligt-kommersiell anda med 

påtagliga nationella inslag, var publiken för populärhistoria tillräckligt stor och 

heterogen för att det skulle finnas ett intresse och en marknad också för histori-

eskildringar karaktäriserade av ett mer intellektuellt förhållningssätt från både 

äldre traditioner och nyare skolbildningar. 

                                                             
1176 Johan Dietsch, Making sense of suffering. Holocaust and Holodomor in Ukrainian historical 
culture, Lund: Department of History, Lund University, 2006, s. 24; Karlsson, 2004, s. 22. 
1177 Jämför karaktäriseringen av Grimbergs nationalistiska och nationalromantiska drag, Torbacke, 
1993, s. 141–142, 251–254. 
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 Vad både Englunds och Lindqvists historieskildringar hade gemensamt var 

emellertid att de saknade direkta kopplingar till politiska och sociala rörelser i 

samtiden. De stämmer såtillvida in på Edquists hävdande att det dominerande 

historiebruket i Sverige från 1980-talet fram till 2000-talet framför allt präglades 

av att det förflutna gavs ett egenvärde, att det blev ett personligt intresse eller en 

hobby. 1990-talets historienationalism var såtillvida bara en av många subkul-

turer.1178 Följaktligenet kan det i Nietzsches mening sägas ha varit fråga om ett 

antikvariskt bruk av historien, då det skapade förankring, trygghet och oriente-

ring genom samlande och bevarande.1179 

 De publika och kommersiella framgångarna som Englund och Lindqvist hade 

hävdar jag vittnar om hur bland annat det kalla krigets slut, Sveriges ekonomiska 

kris och medlemskapet i EG osäkrade kontinuiteten i tillvaron, skapade en osä-

kerhet inför framtiden och gjorde att historia aktualiserades som en åtråvärd 

handelsvara. I linje med Jörn Rüsens hypotes om sambandet mellan omvälvande 

upplevelser, desorientering och hur sökandet efter mening, orientering och iden-

titet genom historiska berättelser, ser de dramatiska samhälls- och omvärldsför-

ändringarna under 1990-talet ut att ha genererat ett ökat intresse för och behov 

av historia i Sverige. Englund och Lindqvist representerar emellertid två olika 

sorters historia. Englund skildrade alternativa historier som reviderade synen på 

kända händelser och förståelsen av dess betydelse och storhet, och som lyfte fram 

det som är så självklart i livet att det tenderar att tas för givet och bli osynligt. Det 

handlar om ett meningsskapande genom sökandet efter nya kritiska historienar-

rativ, både av syntetiserande och av mer fragmentarisk karaktär, om förlust och 

smärta, men också om skönheten i det lilla.1180 Lindqvists historieskildringar in-

nebar däremot en återgång till en välbekant, traditionell och nationell historia. I 

Lindqvist fall handlar det alltså om ett meningsskapande genom en återgång till 

en mer storslagen och heroisk historia om nationens tillblivande och om dess 

stora personligheter, om än i modern tappning utan 1800-talets monumentala 

och exemplariska anspråk. Anders Björnsson har som förklaring framfört att kri-

sen gjorde att krigskungarna åter åkallades för att påvisa att fattigdom och poli-

tisk storhet gått hand i hand på 1600-talet – och implicit att det kunde göra det 

                                                             
1178 Edquist, 2009, s. 378. 
1179 Nietzsche, 1998. 
1180 Med fragmentarisk avses främst essäerna som behandlar olika specifika aspekter i kontrast till 
monografiernas mer syntetiserande helhetsgrepp, men även essäerna utgör narrativa helhetsförlopp 
med begynnelse, fortsättning och en avslutning. 
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igen.1181 Klas-Göran Karlsson har framhävt hur det finns en tröghet och mot-

ståndskraft i kulturella processer och mönster som kan kännas särskilt angelägna 

att hålla fast vid i tider när allt fast förflyktigas.1182 I narrativa termer går det att 

säga att likt en grekisk tragedi återställdes den rubbade ordningen i sakernas till-

stånd genom balans och koherens, men med en viss modifiering.1183 I dialektiska 

termer kan det formuleras som att intresset för nationens förflutna återvände, 

fast i en förmedlad och uppdaterad form. Både Englunds och Lindqvists histori-

eskildringar aktualiserar historikern Carsten Tage Nielsens hävdande att inter-

nationella och globala fenomen inte bara påverkar ekonomier och arbetsmark-

nader, utan också historiekulturen eftersom människors historiemedvetande for-

mas i och av samtiden.1184 

 Sammantaget kan de aktuella exemplen från den svenska historiekulturen ses 

som manifestationer av historiemedvetande och sägas verifiera Rüsens hypotes 

om att dramatisk social förändring tvingar fram en rekonceptualisering av histo-

riemedvetandet då verkligheten inte längre passar in i befintliga narrativs sam-

mankoppling av det förflutna via nuet till framtiden. Historiemedvetandets för-

måga till orientering tenderar, paradoxalt nog, att blir mindre funktionellt just 

när människan behöver det som mest.1185 De aktuella historieskildringarnas an-

vändning av etablerade former av historia bekräftar också Rüsens poäng att en 

given historiekultur inte enbart bestäms av nuvarande behov utan också är defi-

nierade av förflutna händelser och etablerade tolkningar. I det avseendet finns 

det en tröghet i historiekulturens förändring i förhållande till det omgivande sam-

hällets politik och ideologi. 

 Den tidigare nämnde historikern och läroboksförfattaren Odhner var sekrete-

rare i en kommitté som 1866 fick i uppgift att granska skolans läroböcker i histo-

ria och geografi för att formulera grundsatser för den framtida undervisningen i 

ämnena. När betänkandet stod klart två år senare, 1868, framhävdes i statsideal-

istisk anda bland annat ”en kristligt sedlig uppfattning, en ädel och upphöjd 

världsåskådning” och ”en fosterländsk och nationell hållning”.1186 Till det som 

                                                             
1181 Zander, 2001, s. 432. 
1182 Karlsson, 2010, s. 33 ff. 
1183 Jämför med Dietsch, 2006, s. 17. 
1184 Nielsen, i Jensen (red.), 2000, s. 159–160. 
1185 Förutom tidigare referenser se också Rüsen, “Holocaust Memory and Identity Building: Metahis-
torical Considerations in the Case of (West) Germany”, in Michael S. Roth and Charles G. Salas (eds), 
Disturbing Remains: Memory, History and Crisis in the Twentieth Century, Los Angeles: The Getty 
Research Institute Publication Programs 2001, s. 253. 
1186 Citat från Schück, Björk och Johansson (red.), 2009, s. 222–223. 
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skulle undvikas hörde ”det slippriga och det lösliga”, ”det råa och vidriga, det 

lumpna och obetydliga i historien”.1187 Det sistnämnda förkastliga innehållet är 

en träffsäker sammanfattning av den historieskrivning som drygt etthundratjugo 

år senare kom att etablera Englund som populärhistoriker och sedermera leda-

mot i Svenska Akademien: mentalitetshistoriens fokus på det kontingenta, var-

dagslivets historia, samt den antiheroiserande och blodiga krigsrealismen. 

 Lindqvist återanvände inramningen och flera av de narrativa koncepten från 

en traditionell nationell historia och ville bejaka svenskheten genom att ta bort 

skamstämpeln från stormaktstiden, men artikulerade om historien med ett delvis 

motsatt budskap om mångkulturalism.1188 Hans historia ska förstås som en del i 

den då pågående debatten om immigrationen och den svenska Europaintegrat-

ionen ”och av därpå följande diskussioner om vad som skilde respektive förenade 

svenskarna med övriga européer”.1189 Han tvekade inte för att blanda in myter, 

skrönor och anekdoter och relativiserade gärna den senaste forskningen för att 

kunna bejaka svenskheten fullt ut. 

 Englund försökte att dekonstruera och formulera om delvis samma tradition-

ella historia i en anda av kritisk och moralisk humanism. Det kritiska draget i 

Englunds historieskildringar var emellertid varken den traditionella källkritikens 

uttalade mytraserande eller poststrukturalismens diskursdekonstruktion, utan 

nya historieberättelser om bataljerna sedda inifrån och underifrån, och om det 

lilla livets långsamma förändring i och genom större skeenden. Det rör sig alltså 

inte om några anti-berättelser med historia enbart skildrad genom negativa ex-

empel, men det är inte heller tal om något kollektivt identitetsbyggande, utan om 

en historia som både berättar och ställer frågor, diskuterar och ger perspektiv på 

samtida problem. Identitet kan också byggas på annat än endimensionella tolk-

ningar, entydiga domar och naturliggjorda värderingar. Den kan vara såväl fler-

tydig, skiftande som reflexiv.1190 För även om en kritiskt orienterad historia har 

varierande former av systematisk, analytisk och kritisk grund, är den också 

värde- och normskapande, och de skönlitterära kvaliteterna bidrar med subjek-

tiva, associativa och känslomässiga element. Den humanism som finns i 

                                                             
1187 Ibid. 
1188 Zander, 2001, s. 458. 
1189 Ibid., s. 405, 455. 
1190 Anette Warring, ”Historieformidling – i et demokratisk perspektiv”, i Jensen (red.), 2000, s. 191. 
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Englunds historia är heller inte värderelativistisk utan förankrad i dels ett häv-

dande av det moraliskt förpliktigande i historikerprofessionen, dels det konse-

kventa förfäktandet av människovärdet.1191 

 Det går följaktligen att se hur den tongivande svenska populärhistorien under 

den aktuella perioden karaktäriserades av både en identitetskonstruktion i och 

genom en återanvändning av traditionella, nationella narrativ men i en positiv 

mångkulturell inramning, och en mer modernitetskritisk dekonstruktion av in-

vanda historieberättelser i och genom alternativa och existentiellt präglade histo-

rienarrativ. Båda fallen kan sägas vittna om hur de senaste decennierna har in-

neburit en ökad mångsidighet i historiekulturen. Vid sidan om de för tillfället do-

minerande narrativen i historiekulturen frodas också alternativa historier, drivna 

av olika grupper, rörelser och intressenter – kommersiellt eller ideellt motive-

rade. En historia som det emellertid inte går att finna är en politiskt radikal ut-

vecklingshistoria, uppburen av en stark social rörelse med hegemoniska anspråk. 

Edquist antyder, med referens till litteraturvetaren Fredric Jameson, att det ser 

ut som om vi ”under de senaste decennierna fått en mängd alternativa historier, 

samtidigt som de verkliga historiska alternativen kraftigt försvagats”.1192 Mot 

bakgrund av den världsekonomiska utveckling, som har skisserats med hjälp av 

Wolfgang Streeck, går det i en tid där ekonomin konsolideras av globala kredit- 

och finansmarknader att se en övergripande förklaring till frånvaron av en upp-

bygglig politisk folkrörelse inriktad på konstituerande statsmakt, så som de tog 

form under den fordistiska produktionsepoken, med målet att försöka konstitu-

era en radikalt annorlunda nationell politik.1193 Den frånvaron kan också rymma 

förklaringen till avsaknaden av en politiskt radikal utvecklingshistoria. Att 

världsekonomins och politikens omdaningar har medfört att även sociala rörel-

sers sammansättning och mål har förändrats är emellertid inte detsamma som 

att historiska alternativ därmed saknas. 

 För att avrunda med en självkritisk och framåtsyftande reflektion är det, som 

Roy Rosenzweig och David Thelen har konstaterat, skillnad på hur det förflutna 

har förmedlats till och presenterats för en stor publik och hur den har blivit för-

stådd av människor.1194 I likhet med alla andra medvetandeuttryck rymmer olika 

                                                             
1191 I det avseendet finns det en klar likhet mellan Englund och hur han har karaktäriserat human-
ismen hos sin föregångare i Svenska Akademien, Erik Lönnroth. Se Englunds biografiska essä i Björk 
och Johansson (red.), 2009, s. 575. 
1192 Kursiveringen är Edquists, 2009, s. 402. 
1193 För en diskussion om sociala rörelser i denna förändrade kontext se t ex Mårten Björks och Na-
tacha López reportagebok Utan framtid. Protester i den globala krisens spår, Lund: Celander 2013. 
1194 Rosenzweig and Thelen, 1998, s. 4–5. 
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former av historia alltid en omvärldsförståelse. Därigenom bär historia också 

vittne om sin samtid. I föreliggande avhandling har jag använt recensioner och 

andra kommentarer i medierna för att dels visa på en mångfald av faktiska tolk-

ningar och möjliga läsningar av Englunds och Lindqvists historieskildringar, dels 

kunna visa på hur de som mediala historiker blir till som rikskända populärhisto-

riker för en större allmänhet. Historieskildringar är inte enbart en konsekvens av 

omständigheter som skaparens personliga bakgrund och situation, mediemark-

naden och olika omvärldsförändringar, utan också en orsak genom hur de påver-

kar människors tänkande och agerande i samhället; människan som historie-

skapande varelse. Det finns mycket forskning att göra vad gäller frågan hur män-

niskor till vardags möter, använder och tänker om och med historia. 
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Summary 
 

The Allure and Power of Popular History. Peter Englund and Herman 

Lindqvist in Swedish Historical Culture 1988–1995 

This dissertation is a study of popular history in Sweden from the late 1980’s to 

the mid 1990’s. The aim is to investigate and discuss Peter Englund’s and Herman 

Lindqvist’s historical accounts and their roles as public historians as well as his-

torical cultural phenomena in their own right during the period in question. The 

dissertation problematizes recurring issues in Sweden’s popular historical tradi-

tion, including the balance between cultivation and entertainment, culture and 

commercialism, academic and journalistic prose, impersonal style and the author 

as media celebrity. Its more specific questions are the following: 

  What intentions and claims do Peter Englund and Herman Lindqvist have for 

their historical accounts? How do they construct their historical accounts? What 

characterizes their historical accounts’ form and content? How were their histor-

ical accounts received and reviewed in the media? How were Englund and Lind-

qvist depicted in the media? What meaning has the depictions of Englund and 

Lindqvist for the reliability they are given in the media? 

 Consequently, this dissertation examines the narrative structure of Englund’s 

and Lindqvist’s historical accounts, the mediated meaning of these accounts, and 

the mediated meaning of Englund and Lindqvist as popular historians. The study 

aims to contribute new knowledge of how history as a popular cultural phenom-

enon works in society. 

 
Conceptualization (Chapter I and II) 

Earlier research on public history in late twentieth century Sweden suggests that 

the academic historian Peter Englund and the journalist Herman Lindqvist prob-

ably more than any one else have defined history and embodied the historian for 

the general Swedish public. Examples of such research are the historian Ulf Zan-

der’s Fornstora dagar, moderna tider. Bruk av och debatter om svensk historia 

från sekelskifte till sekelskifte [Glorious days, modern times. Uses of and debates 

on Swedish history from the one turn of the century to the next] (2001) and his-

torian David Ludvigsson’s The Historian-Filmmaker’s Dilemma. Historical Doc-

umentaries in Sweden in the Era of Häger and Villius (2003). However, no in-

depth study has been carried out about either their historical accounts or Englund 

and Lindqvist as public historians. 
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 The objects of research are two historians with very different professional 

backgrounds. Englund debuted as a popular historian while he was still a doctoral 

student in history. He later became a professor in narrative storytelling at Drama-

tiska Institutet [University College of Film, Radio, Television and Theatre]. How-

ever, he has primarily worked outside the academy as a commercial historian and 

writer. 

 In the late 1980’s, Lindqvist was a well-known journalist and foreign corre-

spondent. He did not have an academic schooling in history, but he changed his 

career to become a popular historian in the early 1990’s. The career shift was pre-

ceded by a contract from a big publishing house to write a multi-volume series on 

Swedish history, Historien om Sverige [The History of Sweden]. He received the 

request while already producing the second season of the historical TV-documen-

tary “Hermans historia” [Herman’s History] in 1991. Before that he had already 

written several books in the popular history genre. 

 I have chosen Englund and Lindqvist both with regards to their popularity – 

that they have sold hundreds of thousands of books – and because they represent 

two ideal types of popular historians; the academic and the journalist. The study’s 

chosen time limitation (1988–1995) reflects my wish to focus on their establish-

ment as popular and public historians in Swedish historical culture. 

 With regards to the archive material, the thesis is a journey through modern 

media history with newspapers, journals, magazines, radio programs, TV pro-

grams and of course books. These are used in order to get a varied and complex 

picture of this field of historical culture. I analyze both the historical accounts 

from different angles and aspects, and the making of the public historians En-

glund and Lindqvist. Methodically I identify their central arguments, concepts 

and nodes. For example, the analysis deals with their general conceptualization 

of history, choices of past events, and their use of metaphors, paradoxes, tenses, 

and contemporary analogies. In addition to the historical accounts as narratives 

I further investigate the making of the public historians Englund and Lindqvist 

as public historians in the media – how they are depicted. My primay interest is 

to which extend they are depicted as authoritative, reliable or entertaining. This 

is studied using rhetorical concepts. 

 The theoretical perspective on historical narratives is inspired by the German 

historian Jörn Rüsen. According to Rüsen, the basic function of historical narra-

tives is not merely to describe, represent or explain the past, but to understand 

and orient one’s action in relation to time. By mobilizing the memory of temporal 
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experience, by developing a concept of continuity and by stabilizing identity, his-

torical narratives have the ability to make the present comprehensible in order to 

be able to confront the future and find one’s way through life. This reasoning is 

based on the assumption that all statements about the past also express some-

thing about the present and the future. The basis of people’s thinking about and 

with history is the need for self-understanding and historical orientation; the 

need to answer questions about how to live, how to act and to orientate one’s 

practice in relation to time, change or continuity, and how to understand one’s 

own role in the process – what Rüsen and others call historical consciousness. 

Consequently, the emergence of new historical narratives in a society’s historical 

culture can be interpreted as the previously dominant narrative’s failure to offer 

convincing and credible answers in and about the changed situation when one’s 

expectations and intentions is disturbed. According to Rüsen, different kinds of 

crisis, experiences of contingency, especially forms the foundation of or even con-

stitutes people’s historical consciousness, since the latter is the mental answer to 

the experience and challenge of change, rupture and discontinuity that denotes 

contingency. 

 There has been a discussion about a general increase during the 1990’s in the 

public interest in history and the reappearance of historical dimensions in society 

in both Swedish and international research. Examples are Paul Ashton’s and 

Paula Hamilton’s Public History and Heritage Today. People and Their Pasts 

(2012: 21), Jerome de Groots’ Consuming History. Historians and heritage in 

contemporary popular culture (2009: 2), and Klas-Göran Karlsson’s Echoes of 

the Holocaust. Historical Cultures in Contemporary Europe (2003: 18). My po-

sition is that the transition between the 1980’s and 1990’s was, concerning the 

political, economic and ideological, a dramatic and tumultuous time that seems 

to have changed the general conception of the world for a lot of Swedes. Politi-

cally, the period included the end of the Cold War, the unification of Germany, 

the fall of eastern European socialism and the dissolution of the Soviet Union. 

Economically, Sweden experienced a deep economic crisis in the early 1990’s and 

Swedish citizens began to see the dismantling of a strong welfare state and the 

emergence of so-called privatized Keynesianism, as risk and uncertainty increas-

ingly became a responsibility for the individual and the household. Ideologically, 

a critical discussion about the dark sides of the social democratic era of welfare 

politics arose in the media, at the same time as more commercial and simple nar-

ratives characterized popular culture. Taken together, these circumstances ap-

pear to have resulted in a greater interest in history in general and popular history 
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in particular among the public in Sweden. During the twentieth century's last dec-

ades, academic authorities on history and its norms also became increasingly 

questioned and relativized. 

 These changes meant that history became commercially interesting and viable 

in a way it had previously not been in Sweden. The 1990’s was likewise a time 

when journalists began to define the public debate about history. However, in 

comparison with the twenty-first century, the Internet had not yet changed the 

way people utilized history. Therefore it was, in some respects, possible in Swe-

den in the 1980’s and 1990’s to see the end of a tradition of twentieth century 

popular history. The period was also the beginning of a new international trend 

in historical culture towards more pronounced so-called edutainment and info-

tainment. 

 
Results (chapter III, IV and V) 

Englund argues that popular history can offer something more than a scholarly 

intellectual analysis; by conveying the experience and feeling of past events it can 

be synthesizing and increase the understanding and sense of the past. Therefore, 

popular history has the potential to get closer to the truth than an academic pub-

lication. He points out, however, that academic research is a prerequisite for pop-

ular history. But for historical reality to become tangible and intelligible it re-

quires a design similar to fiction. Otherwise, the image will be false. The presence 

effect can be created by the past’s human beings’ emotional experiences. Com-

bined with the analytical distance effect, it can give the reader the feeling of being 

both inside and outside the past events that are being narrated. Consequently, it 

is the combination of scholarly analysis of the subject and literary form that is a 

main attraction with popular history for Englund. 

 Lindqvist makes clear in his claims that his approach is strictly popular his-

tory; in his narration he wants to try to convey his personal enthusiasm for the 

past to a wide audience, of varying ages, with limited or no historical knowledge. 

However, it is also obvious that his popular history is in conflict with an academic 

approach. First, Lindqvist has an apparent political and pedagogical purpose in 

giving the Swedes a historically anchored identity, making them “us” with people 

living thousands of years ago in the land that much later became Sweden, a pur-

pose that is at odds with the academic history. Second, Lindqvist consequently 

indulges in polemics against what he believes to be a dull and contentious aca-

demic establishment. Thirdly, he makes clear that it is the narration that interests 

him, while fact checking and proofreading preferably is left to the publisher. 
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 One of the few apparent similarities between Englund’s and Lindqvist’s his-

torical accounts as such is their main focus on a national history from the early 

modern time to the present. Many of the events and names are already more or 

less well-known from history education. In this way it is a history with a large 

potential for identification for a big audience. Another similarity is their focus on 

individuals, often in dramatic or life-changing situations. 

 Englund writes history from below; often, but not necessarily, about war. He 

focuses on people and their experience of dramatic times. Englund writes ele-

gantly within a critical essay tradition, who knows how to tell a story from both 

the subjective and objective level based on the latest available research. His his-

torical accounts are characterized by being well worked-through and thoughtful. 

My research shows that he is indeed considered a distinguished historian among 

colleges, although some of them also criticized his historical accounts for its pro-

lixity. Englund’s books were also very popular among journalists reviewing them. 

 Lindqvist’s popular history is quite the reverse; he writes history from above 

and mainly focuses on kings, queens, nobles and well-known persons in general, 

and he knows how to effectively tell a thrilling story, but in contrast to Englund’s 

literary form, Lindqvist is using a journalistic one. Scholars have consequently 

been very critical about Lindqvist’s out-of-date perspectives, absence of a con-

sistent and coherent view on history, and populistic use of direct address and 

contemporary analogies from everyday life in order to convey familiarity and in-

timacy. Journalists writing about Lindqvist and reviewing his historical accounts 

were generally more positive than academics about his straight-forward journal-

istic reportage style history about famous people and events, but some of them 

also shared the academics’ critique. 

 In contrast to Englund who wants to estrange, widen and deepen the readers’ 

reflections and perspective, for example with dialectical paradoxes that aim to 

explain the complex processes involved in historical changes, Lindqvist is mostly 

concerned with the moment’s dramatic effect on the public. As a consequence, 

his conceptualization of history was often criticized as irregular and vague. It 

seems partly to be the consequence of choosing, unlike Englund, to prioritize 

quantitative productivity over qualitative. With regard to Englund’s more ambi-

tious historical accounts, they are sometimes too zealous for their own good. For 

example, his stated purpose with a book can contradict the emotional effect and 

understanding that his literary approach seems to create among the readers – 

according to an assessment of reviews and reception in the media. 
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 In his role as public historian Englund corresponds well with a type that his-

torian Jerome de Groot identifies among British public historians with academic 

background since the 1990’s in Consuming History (2009): they act in the pop-

ular history genre, write compelling stories, which effectively communicate 

through their personal style and clear expression. It's a popular history that 

claimed to be both academically informed and available. The key features of this 

popular history are strong narratives and a style with literary qualities. Historian 

Simon Schama is one of several examples in this niche of popular historians 

(2009: 30–33). Using de Groots conceptualization, Lindqvist can be seen as an 

example of another type of public historian that have emerged in the media since 

the 1990’s: he is not part of the academy, he is primarily known as an experienced 

and seasoned journalist, he wants to provoke academics and the cultural elite, 

and he wants to reach the largest audience possible with a history that is more 

popular than solvent and authoritative (2009: 30). 

 In rhetorical terms, the respective practice of these two public historians can 

be summarized as follows: In Englund’s more academic and complex popular his-

tory the appeal to the audience's reason and critical judgement and discernment, 

docere, is central. At the same time, he consistently appeals to the audience's 

emotions, movere, and the commercial success testifies to his ability to also sus-

tain the audience’s interest, benevolence, confidence and sympathy, delectare. 

Lindqvist’s distinctly commercially oriented popular history, on the other hand, 

primarily involves appealing to delectare and movere, which are clearly priori-

tized at the expense of the appeal to docere. If Englund’s historical accounts can 

be characterized as being critically educating and entertaining the audience, 

Lindqvist’s historical accounts can be characterized as informative entertain-

ment. The historical TV-documentary series “Hermans historia” (1991–2002) is 

a good example of the tendency towards edutainment in public service. 

 Both Englund and Lindqvist developed a popular history that had its own con-

stitutive character as a response to, and in contrast to, academic history, and it 

was based on their awareness of history as a public phenomenon. In Swedish his-

torical research the public awareness and the interest for the subject’s narrative 

and identification potential was limited during most of the twentieth century. 

Since the interwar period a strong materialist tradition developed in Swedish his-

torical research on customs tariffs, wages and the like, which has engaged both 

liberal and Marxist-oriented historians. Later, in the 1960’s, inspired by Ameri-

can social sciences, primarily sociological theories began to be used more explic-
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itly and elaborated in the Swedish historical research. It resulted in a quantita-

tively oriented social history that Englund explicitly opposed and which Lindqvist 

more widely ridiculed. In different ways, both Englund and Lindqvist assent to 

more existential historical topics that the academic discipline had limited interest 

in or understanding of, such as people's dreams, beliefs and life stories. 

 However, Englund and Lindqvist represent two distinct kinds of history. En-

glund accounted for alternative histories that revised views on known events and 

the understanding of its meaning, and he highlighted the historical dimension in 

what is sometimes so obvious in life that it tends to be taken for granted and be-

come invisible. It is a history whose meaning lies in the search for new critical 

historical narratives about loss and pain, but also about the beauty of the ordi-

nary. Lindqvist's historical accounts, on the other hand, meant a return to a fa-

miliar, traditional and national history. In Lindqvist’s narratives, the meaning 

lies in a return to a more epic and heroic history of the nation's past and its great 

personalities – albeit in a modern multicultural and inclusive version, without 

the early twentieth century’s nationalistic history’s monumental and exemplary 

claims. It was a history that demonstrated that poverty and political greatness 

had gone hand in hand in the early modern times – and therefore implied that it 

could do so again. In narrative terms, it is possible to say that like a Greek tragedy 

Lindqvist’s historical accounts about Sweden restored the disturbed order in the 

state of affairs through balance and coherence. 

 In dialectical terms, the popularity of Englund’s and Lindqvists’s historical ac-

counts can be formulated as a reawakened interest in the nation's past in medi-

ated forms adapted to the 1990’s specific situation. For example, both Englund’s 

and Lindqvist's historical accounts lacked links to contemporary political or so-

cial movements. They therefore affirm historian Samuel Edquist’s claim in En 

folklig historia. Historieskrivningen i studieförbund och hembygdsrörelse [A 

history of the people. Historiography of the study associations and the local her-

itage movement] (2009) that the dominant historical culture in Sweden from the 

1980’s until the 2000’s was mainly characterized by history having become a per-

sonal interest or hobby, and often lacked connections to political, social or popu-

lar educational movements (2009: 378). The revival for traditional, national his-

torical narratives (like Lindqvist’s) in Swedish historical culture in the 1990’s was 

thus only one of many subcultures, in contrast to the early twentieth century’s 

hegemonic nationalistic narratives. 
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 In conclusion, I hope that this dissertation contributes to an interdisciplinary 

dialogue between history didactics, historiography and literary studies about the 

roles and functions of history and historians in society. 
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