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Abstract 
The purpose of this essay is to study what is characteristic for popular historical writing. The 

purpose is also to both problematize popular history and to see its abilities, which leads to the 

essay’s focus on historical literacy and the popular historical writing’s capacity to attach to its 

own contemporary. The essay aims to study the response that three popular history books got 

after their publication, partly from historians in the academic world, partly from the public. 

The essay also aims to study how one can use popular history as a teacher during class, 

focusing on the curriculum that applies for high school. 
 
The result of this study shows several characteristic aspects for popular historical writing. The 

three popular history books are attaching to their own contemporary numerous times. It also 

shows that the response that the books got after their publication were mainly critical from 

historians in the academic world. The response that the books got from the public can be 

summarized as both critical and acclaiming. The result of this study also shows that popular 

history can be well used in educational purposes in areas of teaching that concern both use of 

history and source criticism. 
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1. Inledning 
Mitt intresse för begreppet historiemedvetande tog sin fart när jag först kom i kontakt med det 

under min gymnasietid. För mig uppstod det en fascination för begreppets komplexitet. Att 

det gång på gång fungerar som något omedvetet och underliggande som man eventuellt inte 

reflekterar mycket över. Jag intresserade mig för att begreppets innehåll består så mycket av 

människors kännedom och förhoppningar. Att vi som människor har ett behov av att försöka 

förstå vår historia är inget som någon av oss kan undgå. Vi befinner oss i det varje dag. Vissa 

av oss vill både komma i kontakt med och lära känna vårt historiemedvetande, medan andra 

av oss hellre ser historiemedvetandet som en ytlig bekant. 

 

För flera år sedan köpte jag De Vilda Vasarna: en våldsam historia (2016) som är skriven av 

Herman Lindqvist. Under läsningens gång var begreppet historiemedvetande ständigt 

närvarande. Jag reflekterade över berättelsens interaktion mellan dåtid och nutid. Att det finns 

ett visst problematiserande men även möjligheter med hur berättelsen anknöt till sin samtid. 

Dessa reflektioner gjorde jag även när jag läste Ofredsår: om den svenska stormaktstiden och 

en man i dess mitt (1993) av Peter Englund och Stora döden: den värsta katastrof som 

drabbat Europa (2000) av Dick Harrison. Jag insåg att jag på något sätt ville använda mig av, 

arbeta med eller analysera verken. Sedan dess har böckerna vilat i min bokhylla, fram tills nu. 

 

1.1  Syfte 
Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka vad som är karaktäristiskt för det 

populärhistoriska författandet. En aspekt av detta som jag kommer ägna mig åt under 

uppsatsens gång är hur det populärhistoriska författandet anknyter till sin egen samtid. Ett 

begrepp som därför kommer vara genomgående för föreliggande uppsats är 

historiemedvetande. Genom att studera tre olika populärhistoriska verk får jag möjligheten att 

se vad verkens utgivningsår i anknytning till den historiska tid som verken behandlar har att 

säga om deras samtids uppfattningar, värderingar och normer. 

 

Utöver att analysera vad som är karaktäristiskt för det populärhistoriska författandet i de olika 

verken, kommer jag att studera responsen de har fått: dels inom forskarvärlden, dels från den 

historieintresserade allmänheten. Syftet med att undersöka just dessa två områden är att det 

möjligtvis skulle kunna visa resultat som skiljer sig åt. Om så skulle vara fallet, skulle detta 

generera ytterligare följdfrågor. Dessa följdfrågor skulle kunna skapa intresse för fortsatt 

forskning. 
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Målsättningen med min analys är att dels problematisera användandet av populärhistoria i 

undervisningen, dels sätta ord på vilka möjligheter som detta ger. En didaktisk aspekt som 

kommer att undersökas är hur verksamma gymnasielärare ser på det populärhistoriska 

författandets fallenhet att fungera som intresseväckare hos eleverna, men även de olika 

komplikationerna verken kan tänkas medföra. En infallsvinkel som jag finner intressant 

gällande den didaktiska aspekten är hur man kan tänkas väga författandets förmåga att 

fungera just som en intresseväckare hos eleverna gentemot författandets eventuella 

otillräcklighet i undervisningen. Genom uppsatsens didaktiska aspekt önskar jag att få en 

uppfattning om vad som enligt ämnesplanen i historia för gymnasieskolan förväntas av en 

verksam historielärare och hur man som verksam historielärare bör förhålla sig till 

populärhistoria. Jag förväntar mig att beröra begreppet historiebruk i mitt försök till att både 

problematisera populärhistoria och se dess möjlighet, då detta är en central del av 

ämnesplanen för historia i gymnasieskolan. 
 

1.2 Frågeställningar 
Uppsatsen kommer att fokusera på fem olika frågeställningar. De två första frågeställningarna 

fokuserar på de tre populärhistoriska verken som ingår i uppsatsens undersökning. Både den 

tredje och den fjärde frågeställningen uppmärksammar den respons - dels inom 

forskarvärlden, dels från den historieintresserade allmänheten - som de populärhistoriska 

verken har fått efter deras utgivande. Den femte och sista frågeställningen är genomgående 

didaktisk och behandlar användandet av populärhistoria i undervisningen. Frågeställningarna 

är följande: 

 

1. Vad är utmärkande för det populärhistoriska författandet i Ofredsår, Stora Döden och De 

Vilda Vasarna? 

2. Vad finns det för likheter respektive skillnader verken emellan? 

3. Vilken respons har författarna fått inom forskarvärlden efter verkens utgivande? 

4. Vilken respons har författarna fått från den historieintresserade allmänheten efter verkens 

utgivande? 

5. Vilka möjligheter respektive svårigheter anser verksamma historielärare finns med att 

använda sig av populärhistoria i undervisningen? 
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1.3 Tidigare forskning 
Populärhistoria är ett område inom akademiska världen som saknar omfattande forskning, 

även om ämnet ofta diskuteras. Eftersom produktionen av populärhistoria inte ser ut att 

försvinna kommer det sannolikt att bli ett område som är alltmer vetenskapligt relevant att 

undersöka. 

 

En av de få avhandlingar som jag har kommit i kontakt med under mitt uppsatsarbete är 

Populärhistoriens tjusning och kraft: Peter Englund och Herman Lindqvist i svensk 

historiekultur 1988 - 1995 (2016) av Fredrik Holmqvist. Jag finner avhandlingen mycket 

relevant för uppsatsens ämne, då Holmqvist både undersöker det populärhistoriska 

författandet och problematiserar det. I Holmqvists avhandling står till och med två av 

uppsatsens källmaterials författare i centrum. Som tidigare nämnts vill jag förtydliga att 

uppsatsen inte ämnar undersöka författarna till de populärhistoriska verken i sig, utan att 

intresset istället är riktat mot deras arbeten. Trots detta är en problematisering av mitt val av 

författare inte obefogat, vilket styrker Holmqvists avhandlings relevans för föreliggande 

uppsats. Jag anser det relevant i undersökningssyfte att vara medveten om skillnaden mellan 

Peter Englund och Herman Lindqvists historieskrivning. Avhandlingen är även väsentlig för 

uppsatsens ämne, eftersom Holmqvist skriver i konceptualiseringen om varför han har valt att 

fokusera på populärhistoria mellan 1980 - 1990-talet och menar att den akademiska 

myndigheten och de vetenskapliga riktlinjerna under tiden blev något som man satte ifråga.1 

En förklaring till varför ytterst lite forskning inom området existerar skulle kunna vara att 

populärhistoria – enligt Holmqvists karaktärisering – fick sitt genombrott inom forskarvärlden 

så sent som för 30 år sedan. Detta kommer att uppmärksammas längre fram i avsnittet. 

 

Holmqvist kommer i sin undersökning fram till att ett centralt drag hos Englund är motstånd 

mot en sorts modern självgodhet i förhållande till det förgångna. Enligt Holmqvist betonar 

Englund olika inslag i de historiska miljöer han behandlar som man möjligen förutsätter, men 

som människor innan oss hade häpnat över. I förordet till Ofredsår skriver Englund att 

historiker har ”den ovärderliga förmånen att se det man aldrig kommer se och uppleva sådant 

som man aldrig kommer att vara med om”.2 Holmqvist menar att Englund med sin 

historieskrivning vill att människan ska undvika att upprepa historien. Detta ser Holmqvist 
                                                
 
1 Fredrik Holmqvist. Populärhistoriens tjusning och kraft: Peter Englund och Herman Lindqvist i svensk 
historiekultur 1988 – 1995. 2016. Umeå: Umeå Universitet. s. 1. 
2 Holmqvist. 2016. s. 83 - 84. 
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tydligt i Ofredsår där Englund har skrivit om 1600-talet på ett sätt som får det att framstå som 

att det var ett fruktansvärt århundrade och att det enda vi kan dra nytta utav det är vårt minne 

och vår erfarenhet. Englund skriver att detta är anledningen till varför historieskrivningen 

behövs.3 

 

Holmqvist menar att Englunds tydliga deklaration av syftet med sitt populärhistoriska 

författande – att lyfta fram det goda med freden – medför flera svårigheter när han gör grova 

beskrivningar av krig i sina verk. Englund har uttalat sig under verkens utgivande om hur den 

fred han beskriver i sina verk lade grunden för det moderna välfärdssamhälle vi har idag. Med 

detta menar Holmqvist att Englund vänder sig till dem som läser hans böcker. Holmqvist 

konklusion blir följande: ”På så sätt sägs samma krig, vars meningslöshet skildras genom alla 

offer i slutänden ändå ha haft en avgörande historisk funktion och mening”. Gällande 

historiesyn skriver Holmqvist om hur Englund upprepande gånger har ett undervisande sätt. 

Detta sätt fungerar både belysande och beskrivande.4 Holmqvist menar att denna historiesyn 

främst yttrar sig i slutet av Englunds texter som en sammanfattning av olika historiska 

förändringsprocesser. Englund kan förklara långdragna, paradoxala processer på ett tydligt, 

lättillgängligt vis. Holmqvist betonar Englunds sätt att varken ha en ståndpunkt eller 

uttryckliga åsikter för eller emot processerna, trots att han ger den som läser en viss 

inramning.5 

 

I sin analys av Herman Lindqvists historieskrivning framhåller Holmqvist dennes användande 

av liknelser, som han menar tjänar syftet att framkalla igenkännande för läsaren. Enligt 

Holmqvist är detta en del av Lindqvists författandes anknytning till samtiden. Holmqvist 

menar att detta kan yttra sig på tre stycken olika sätt: enkelt och underhållande, granskande 

eller fastställande. En annan del av Lindqvists historieskrivning är hans medvetna val av att 

använda sig av nutid. Med hjälp av detta kan man ge liv åt historien, eftersom den som läser 

plötsligt kan uppleva att den vistas på den beskrivande platsen.6 

 

För att sammanfatta Holmqvists avhandling så har han kommit fram till att Peter Englund och 

Herman Lindqvist står för två tydligt separata historiesyner. Englunds redogör för alternativa 

historier av välkända händelser och betonar den historiska dimensionen i det som ibland är så 

                                                
 
3 Holmqvist. 2016. s. 87. 
4 Holmqvist. 2016. s. 142. 
5 Holmqvist. 2016. s. 143. 
6 Holmqvist. 2016. s. 174 – 175. 
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uppenbart att det tenderar att tas för givet och bli osynligt. Lindqvists däremot, erbjuder en 

återgång till en välbekant, traditionell och nationell historia. Meningen i Lindqvists berättelse 

finner man i en mer episk och heroisk historia av nationens förflutna och dess stora 

personligheter. Något som de två nämnda författarna dock har gemensamt är att de vill belysa 

mer existentiella historieämnen, såsom människors drömmar, övertygelser och livshistorier, 

vilket den akademiska världen har begränsat intresse eller förståelse av, enligt Holmqvist.7 

 

David Ludvigsson har skrivit avhandlingen The Historian-Filmmaker’s Dilemma: Historical 

Documentaries in Sweden in the Era of Häger and Villius (2003). I avhandlingen behandlas 

historikerna Olle Häger och Hans Villius relation till svenska historiska dokumentärfilmer.8 

Ludvigsson diskuterar akademiska historikers plats i historiekulturen och menar att 

historieforskningen under 1960-talet blev alltmer specialiserad och diversifierad. Då 

dominerade socialhistoria, medan senare decennier kom att se ett uppsving för kulturhistoria. 

Tidigare hade historiska verk varit svåra för icke-historiker att läsa, vilket tenderade att isolera 

professionella historiker från allmänläsaren. Det sociala värdet av historikers arbeten kom att 

ifrågasättas och det historiska forskningsfältet kom att expanderas.9 Ludvigsson menar att det 

krävdes både analys och en alltmer specialisering för icke-historiker att läsa historikers 

arbeten. Detta ledde enligt Ludvigsson till att behovet av en ny genre, populärhistoria, blev 

tydlig. En genre som kunde koncentrera och förenkla arbeten till det som icke-historiker 

ansåg som läsbart. Under 1960-talet var det endast ett få antal historiker som forskade om 

lokalhistoria, trots att många människor hade ett intresse för både lokalhistoria och 

individhistoria enligt Ludvigsson. Dessa faktorer bidrog till ett avstånd mellan professionella 

historiker och allmänläsaren.10 

 

Marianne Sjöland har skrivit Historia från tidskriftsredaktionen: En komparativ studie av 

Populärhistorias och History Todays historieskrivning. Den behandlar populärhistorias roll i 

tidskrifter, vilket ledde till att jag fann avhandlingen relevant för denna uppsats. Jag fann det 

intressant att få en förståelse för populärhistorias roll i ett annat forum. Sjöland har gjort en 

undersökning i form av en komparativ studie mellan tidskrifterna Populärhistoria och History 

                                                
 
7 Holmqvist. 2016. s. 300. 
8 David Ludvigsson. 2003. The Historian-Filmmaker’s Dilemma: Historical Documentaries in Sweden in the 
Era of Häger and Villius. Uppsala: Uppsala Universitet. s. 17. 
9 Ludvigsson. 2003. s. 47. 
10 Ludvigsson. 2003. s. 52. 
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Today. Syftet är dels att studera vad lättillgängliggörande av historia kan innebära11, dels att 

undersöka hur de som arbetar på tidskrifterna anpassar sina inlägg efter genren och den 

populärhistoriska kontexten samt förnyar metoden för historieskrivning. Sjöland menar att det 

handlar om vilka historiekulturella händelseförlopp och mallar som formar magasinens sätt att 

skriva historia på. Sjöland anser att detta är ett ämne som historiker har begränsad kunskap 

om. Ett indirekt syfte med hennes undersökning blir därför att medverka till ett, vid denna 

tidpunkt, relativt outforskat ämne inom forskarvärlden.12 Detta går att återkoppla till den 

tidigare nämnda saknaden av forskning inom området, då det nu återigen bekräftas vara ett 

outforskat område. 

 

Sjöland kommer i sin undersökning fram till att populärhistoria utmärks av berättelsen, 

nedskärningen samt överdrivandet. Vidare påpekar hon att villkoren för populärhistoria även 

avgörs av läsarna, vilket i sin tur leder till att det innehåller ett kommersiellt intresse. Av detta 

går det att finna likheter i den akademiska historieskrivningen, menar Sjöland. Den 

akademiska historieskrivningen kräver även den en viss nedskärning och lättillgängliggörande 

för att förmedla resultat av forskning. Den akademiska historieskrivningen utgår mer ifrån 

frågor och följer fler riktlinjer än vad populärhistoria gör. Populärhistoria föreslår klara svar 

och ofta med en slutkläm. Det mest väsentliga att komma ihåg är den gemensamma inverkan 

mellan de båda. Enligt Sjöland går intrycken åt båda håll, vilket gör att hon anser att man bör 

se på historieförmedling som ett ömsesidigt arbete.13 

 

Sjöland skriver om det som hon kallar för populariserad historieförmedling. Populärhistoria 

har en myckenhet som stundtals kan innebära svårigheter gällande avgränsningar, men det 

kan även innebära möjligheter. Begreppen populariserad historieförmedling kan användas 

som en tydlig undran över vilken historia som fångar den breda massan, dvs. allmänheten. 

Sjöland menar att den vetenskapliga historiografin inte har en sådan tillämpning. Med hjälp 

av populärhistoria och studier av det kan vi få fler svar gällande vilken roll historia spelar 

utanför den kontext som ämnet av vana associeras med. I detta fall pekar Sjöland på främst 

två områden som historia associeras med: i skolan och i forskarvärlden.14 

 

Sammanfattningsvis har Sjöland i sin undersökning bland annat kommit fram till att genren 

                                                
 
11 Marianne Sjöland. Historia från tidskriftsredaktionen: En komparativ studie av Populärhistoria och History 
Todays historieskrivning. 2016. Lund: Lunds Universitet. s. 12. 
12 Sjöland. 2016. s. 13. 
13 Sjöland. 2016. s. 64. 
14 Sjöland. 2016. s. 74. 
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verkar vara konsekvent. Hon menar att tidskrifterna inte har genomgått några radikala 

förändringar under de senaste tjugo åren och menar att i tider där det råder social instabilitet 

kan tidningar locka många läsare som vill lära sig mer om det förgångna på sätt de känner 

igen.15 

 

1.4 Metod och källmaterial 
För uppsatsen har jag valt att använda mig av en kvalitativ metod i form av en textanalys. 

Svaren på uppsatsens två första frågeställningar har jag valt att finna i tre populärhistoriska 

arbeten som är skrivna av tre olika författare. Mitt val av källmaterial är följande: Ofredsår 

(1993) av Peter Englund, Stora Döden (2000) av Dick Harrison samt De Vilda Vasarna 

(2016) av Herman Lindqvist. 

 

Motiveringen bakom mitt val av respektive verk och författare grundar sig först och främst i 

att jag – ända sedan jag först läste verken – haft en tanke om att det vore intressant att arbeta 

med dem både vetenskapligt och i undervisningen. När jag läste verken var begreppet 

historiemedvetande ständigt närvarande, vilket gjorde dem till ett väsentligt källmaterial att 

använda sig utav i den här uppsatsens undersökning. Ett genomgående tema för samtliga verk 

är att de behandlar ett visst sekel (1300-tal, 1500-tal och 1600-tal) utifrån ett relativt avgränsat 

svenskt perspektiv. De tre verken är även alla skrivna för en svensk publik. Detta kom att bli 

avgörande vid mitt val av källmaterial. Jag hade en tanke om att ett genomgående tema, en 

röd tråd, skulle kunna ge uppsatsen en tydlighet och även underlätta vid min textanalys av 

verken. Verket av Harrison delger inte endast ett svenskt perspektiv, utan även ett europeiskt 

perspektiv. Dock fokuserar huvudparten av verket på Sverige, vilket gör att den delar det 

genomgående temat som resterande två verk har. Samtliga tre författare till verken är namn 

som varit uppmärksammade i media. Jag anser att valet av verk av författare som har varit 

uppmärksammade i media kan ge mig mer att gå på vid besvarandet av uppsatsens 

frågeställningar. Detta leder till att mitt val av källmaterial inte endast avser att besvara 

uppsatsens första och andra frågeställningar, utan även är kapabla till att besvara dennas tredje 

och fjärde. Jag vill tydliggöra att uppsatsen inte ämnar undersöka författarna till de 

populärhistoriska verken i sig, utan att intresset istället finner sig i deras arbeten. Att Herman 

Lindqvist inte är en etablerad akademisk historiker går därför inte emot föreliggande 

uppsatssyfte. I undersökningen ligger intresset i hur verken knyter an till sin samtid, vilket i 

sin tur leder till att det är texten i sig som är viktig. Dock kan valet av författare till de 
                                                
 
15 Sjöland. 2016. s. 265. 
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populärhistoriska verken som sagt vara avgörande för hur mycket tillgängligt material det 

finns gällande responsen för verkens utgivande. 

 

I Metod: Guide för historiska studier beskrivs textanalys som tillämpningsbart vid intresset av 

att studera en texts innebörd och dess avsikter16, vilket uppsatsens analys ämnar göra. Sjöberg 

skriver att begreppen kontext och intertextualitet sammanbinds till infallsvinklar som berör 

det kvalitativa i texter. Med detta menas karaktärsdrag och åsikter som finns utskrivna i alla 

texter.17 Vid studerandet av skönlitteratur nämner Sjöberg närläsning som en användbar 

metod. Närläsning innebär att man inriktar sig på beskrivandet av händelser. 

Huvudkaraktärerna i texten sätts i förhållande till realiteten med hjälp av deras 

uppfattningar.18 I uppsatsens analys har jag valt att använda mig av metoden, för att komma åt 

det populärhistoriska författandets förmåga att anknyta till sin egna samtid. 

 

I mitt uppsatsarbete har jag fått göra vissa avgränsningar. Motiveringen till att 

avgränsningarna gjorde att mitt källmaterial landade på just tre arbeten är att jag finner det 

mer givande med färre populärhistoriska verk. Detta ger mig tillfälle att på en mer djupgående 

nivå studera mitt källmaterial, vilket i sin tur kan visa resultat som också bjuder in till en 

djupare analys. Om uppsatsen istället hade undersökt fler populärhistoriska arbeten hade 

resultatet möjligtvis inte kunnat analyseras på den ingående nivå jag ämnat. I detta fall ansåg 

jag att vissa avgränsningar var oundvikliga för att kunna besvara uppsatsens frågeställningar 

på ett rättfärdigt sätt. Ett bredare källmaterial hade krävt både andra frågeställningar och 

infallsvinklar, vilket i sin tur skulle kunna generera en annan intressant undersökning. 

 

För att besvara den tredje och den fjärde frågeställningen i föreliggande uppsats har jag 

använt mig av artiklar och debattinlägg där verken både nämns och diskuteras. Vad gäller den 

tredje frågeställningen har jag tittat efter artiklar där verken diskuteras, kritiseras eller hyllas 

av historiker från forskarvärlden. Till min hjälp har jag läst fackböcker av historiker och 

artiklar i Historisk tidskrift. Material till den fjärde frågeställningen har jag funnit i olika 

recensioner och artiklar. Jag har tittat på inlägg där verken diskuteras och betygsätts av 

kritiker som skriver för den historieintresserade allmänheten, vilket leder till att jag har läst 

olika recensioner i dagspressen. Jag har även tittat på recensioner av verken i Goodreads. 

                                                
 
16 Sjöberg, Maria. 2018. ”Textanalys”. Metod: Guide för historiska studier, red. Gustavsson, Martin, & 
Svanström, Yvonne. Lund: Studentlitteratur. s. 69. 
17 Sjöberg. 2018. s. 74. 
18 Sjöberg. 2018. s. 79. 
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Relevant för frågeställningen är att titta i de medier som når ut till den historieintresserade 

allmänheten. Genom dagspressen ämnar jag komma åt den majoritet som handlar sina böcker 

i bokhandeln och därigenom se vilken information skribenterna ger om verken. Med hjälp av 

källmaterialet ämnar jag få en förståelse för båda sidor av den respons som de 

populärhistoriska verken har fått.  

 

Den femte och sista frågeställningen är genomgående didaktisk, vilket har gjort att jag har valt 

att delvis finna svaren genom intervjuer med verksamma historielärare i gymnasieskolor. 

Antalet lärare som intervjuas är tre stycken. I intervjun ställs fem stycken analyserande frågor 

som är utformade i förhoppning om att deras svar ska kunna leda till både utredande 

diskussion och reflektion utifrån olika perspektiv. I kapitlet ”Populärhistoria i 

undervisningen” i föreliggande uppsats presenteras de fem frågor som lärarna som deltagit i 

intervjuerna fått besvara. I detta fall anser jag att längre, enskilda intervjuer med verksamma 

lärare är mer gynnsamma än större enkäter. Svaren i intervjuerna kommer att utgöra material 

för min analys, som sedan kommer att sättas i förbindelse till verkställande ämnesplan och 

svaren av uppsatsens analys. För att besvara frågan angående hur man som verksam 

historielärare på gymnasienivå kan använda sig av populärhistoria i undervisningen är det 

möjligt att individuella intervjuer ger mig mer att arbeta med än vad de kortare svaren i en 

enkät skulle kunna göra. Jag har valt att fokusera mina intervjuer på verksamma historielärare 

för att jag finner det intressant att se deras koppling till ämnesplanen. Den didaktiska 

frågeställningen behandlar problematiken och möjligheten man som verksam historielärare 

kan bemöta vid användandet av populärhistoria i undervisningen, därför har jag valt att 

studera ämnesplanen i historia för gymnasiet. Genom att utgå från den nuvarande 

ämnesplanen i undersökningen kan svaren jag får fram vara mer tydliga och väsentliga för 

uppsatsen. De tillhör på så sätt den läroplan man som verksam lärare idag bör förhålla sig till, 

vilket i sin tur leder till att de svar som undersökningen ger är användbara för både 

verksamma och framtida lärare. 

 

1.5 Teoretiska perspektiv 
För att få en förståelse för hur populärhistoriska verk anknyter till sin egna samtid kan det 

vara relevant att lyfta fram två begrepp; historiemedvetande och anakronism. De båda 

begreppen är i behov utav en djupare definition och förklaring för att man ska kunna bemöta 

dessa på ett rättvist sätt i uppsatsens undersökning. De båda begreppen tål att 

uppmärksammas samt problematiseras i detta avsnitt och kommer därför att förklaras och 

diskuteras närmare nedan. 
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Att begreppet historiemedvetande är diffust, gör att hanteringen och undersökningen av 

begreppet i detta sammanhang kan bli komplicerad. Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander 

menar att begreppet är en av grunderna för historieämnet i undervisningen, men att det i 

forskarvärlden inte utgör samma grund. I deras bok framhävs två potentiella förklaringar till 

detta. Den första förklaringen är den akademiska världens sedvanliga olust att bemöta 

infallsvinklar som går över tid och främst när dessa inkluderar framtiden. Enligt författarna 

väljer vissa historiker att se på framtidsaspekten som ”spekulation och gissningar utan 

förankring i källmaterial”. Den andra förklaringen är historiemedvetandets invecklade 

utredning. Gång på gång får historiker snarare undersöka hur historiemedvetandet framträder i 

kulturen, än att undersöka själva begreppet i sig. Man får dock inte förglömma att det 

abstrakta i begreppet öppnar dörrar för flera möjliga ingångar. Klas-Göran Karlsson och Ulf 

Zander bedömer historiemedvetande till att vara en utredande, erfarenhetsmässigt 

svåråtkomlig tanke som behandlar vår historiska tankeverksamhet och vår kunskapshantering 

av historia.19 

 

I boken presenteras bland annat fyra teorier om historiemedvetande, framtagna av Jörn Rüsen, 

som har hjälpt mig i min process om hur jag ska gå tillväga i hanteringen och undersökningen 

av begreppet. Det första teoretiska begreppet, det traditionella historiemedvetandet, betecknas 

som en knappt utvecklad inställning till det förgångna. Den framhäver i förväg en 

förutbestämd kontext när det gäller både värderingar och handlingar. Man ser på tid som 

något beständigt, vilket leder till att historia artar sig som ändlös. De verk som skildrar denna 

sorts historiemedvetande kretsar kring företeelser och förändringsprocesser i historien som 

ämnar bevara själva samhället och dess värderingar vid liv. Andra teoretiska begreppet är det 

exemplariska. Till skillnad från det första är det baserat på en mer rörlig föreställning om tid. 

Dock sätts omväxlingar fortfarande, på ett principfast sätt, i förhållande till dygder och 

levnadsregler, vilka förklaras som aktuella genom olika tider. Man ser på företeelser eller 

förändringsprocesser i historien som olika uppgifter som efterlevande generationer ska få 

erfarenheter av. Det arbetar för en tillvaro som kommer stå i ständig förändring, men som 

följer de erfarenheter tidigare generationer har givit det. Tredje teoretiska begreppet som lyfts 

är det kritiska historiemedvetandet. Det skiljer sig avsevärt gentemot de tidigare nämnda två, 

eftersom det trotsar det sedvanliga sättet att berätta historia. Det utformar så kallade ”mot-

berättelser” för att försäkra sig om att det inte finns förbestämda och ändlösa historiska 
                                                
 
19 Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander. 2014. Historien är närvarande: Historiedidaktik som teori och 
tillämpning. Lund: Studentlitteratur. s. 57 - 58. 
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redogörelser. Det förminskar historiens betydelse, då det sätter förändringsprocesser, 

erfarenheter och ett granskande tänkande över värderingar och levnadsmönster. Karlsson och 

Zander menar att en person idag kan använda sig av denna granskande, avlägsna attityd för att 

få en förståelse för att individen är fri från historiens riktlinjer och belastningar. Det fjärde 

teoretiska begreppet kallas det genetiska historiemedvetandet. Det går att finna vissa likheter 

med det kritiska historiemedvetandet, eftersom ”förändring” ses som ett begrepp som ger 

tiden ett syfte även här. Skillnaden mellan dessa två är att det senare inte nekar perspektiv på 

värderingar. Det väljer istället att göra både dessa och tiden till en del av historien. Allting står 

i ständig omväxling, vilket leder till att det är ”insikter som ger oss en annan och mer 

komplex hållning till historien”. Om allt inte skulle stå i ständig omväxling, så hade detta varit 

en fara för varje individs historiska identitet. Individens olika synsätt måste vara en del av 

historien för att man ska kunna bedöma värderingar i historien mot sina egna värderingar och 

på så sätt förklara båda sidor som rörliga och tidsberoende.20 

 

Begreppet historiemedvetande definieras enligt Nationalencyklopedin som ”uppfattning om 

det närvarandes plats i tiden” och att den ”ofta är förbunden med en föreställning om att olika 

tidsskeden har olika karaktär”. Historiemedvetande kan bestå av detta ögonblicks relation till 

romantiserade uppfattningar om det som tidigare varit. Historiemedvetandet kan också vara 

avancerade uppfattningar om hur individer ser på förändringsprocesser i samhället. I 

vetenskapliga frågor gällande historiedidaktik presenterades begreppet redan 1979. Syftet var 

att förstå den psykiska process genom vilken individer färdas över tid. Detta gäller både 

individens historiska lärdomar och dess förhoppningar på framtiden. Enligt 

Nationalencyklopedin har begreppet förklarats likt ett förhållande mellan perspektiv av det 

som har varit, uppfattning av nutiden samt en framtidsutsikt.21  

 

Begreppet är enligt historiker uppbyggt på olika grundregler, skriver John Tosh i sin bok 

Historisk teori och metod. En av dessa är olikheten. Det menar Tosh är en kännedom om att 

det finns en skiljaktighet som avgränsar nutiden från historisk tid. Tiden står ständigt i 

förändring, vilket i sin tur hela tiden har inverkan på varje individs liv. Tosh nämner ett annat 

begrepp; historisk empati. En tanke som Tosh menar att forskarvärlden har värnat mycket om 

under de senaste decennierna. Historisk empati betraktas ständigt som ett tillkännagivande av 

den natur som vi har gemensamt med de människor som kom innan oss. Det som dock är mer 

                                                
 
20 Karlsson & Zander. 2014. s. 60 - 62. 
21 Historiemedvetande. <https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/historiemedvetande> Avläst 
den 8/1 2019. 
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essentiellt i detta är en verklighetsförankrad bild av historisk empati. Vad Tosh menar med 

detta är att begreppet empati egentligen innebär en ofrånkomlig inlevelse som är nödvändig 

för att kunna bemöta dåtida sinnesförfattningar. Dessa sinnesförfattningar befinner sig bortom 

nutida människors kännedom. 

 

Enligt Tosh har historiemedvetandet en motsats: anakronismen. Han beskriver detta som ”en 

av de värsta synderna” som en historiker kan begå. Tosh redogör för begreppet som en 

förutfattad tanke om att människor innan oss bar sig åt och utförde samma handlingar som vi 

gör idag. Begreppet behandlar oftast mer konkreta ting, såsom byggnader och kläder. Tosh 

menar att det finns något diskret med begreppet, men som är så mycket mer väsentligt, 

nämligen skiljaktigheterna i individens sinnesförfattning. Människor innan oss hade en annan 

moral, andra uppskattningar och en annan fruktan. Tosh ger exempel på hur människan idag 

ser på landskapet som något vackert och glömmer bort hur den enskilda individen under 

medeltiden fruktade naturen, eftersom man inte visste vad som befann sig där ute. Tosh ger 

även exempel på hur man under 1700-talet valde att hänga människor i London, vilket i sin 

tur lockade en stor publik och plötsligt sågs hängningarna som något resterande människor 

skulle få erfarenhet av. Följderna av detta var att människorna skulle få förståelse för 

rättrådigheten, lära sig av den dödes liv samt uppröras över dennas död. Vad som skiljer sig 

gentemot nutid är att dåtidens individ inte var rädd för att bevittna detta, medan nutidens 

individ ryser av tanken. Ett annat exempel som Tosh ger är att det under 1700-talet förekom 

olika varianter av skilsmässor eller giftermål genom att maken sålde sin före detta maka. 

Anledningen bakom detta var att man som fattig inte kunde få skilja sig lagligt, men för 

dagens människa är detta svårt att ta till sig. Dagens människa fastnar vid hur kränkt makan 

måste ha känt sig på marknaden, och tappar i sin tur förståelsen för skiljaktigheterna mellan 

nutidens och dåtidens individers sinnesförfattning. 
 

Tosh menar att de århundraden som ligger närmare dagens människa i tid inte har några större 

skiljaktigheter. Det är dock relevant att vara medveten om att det existerar faktorer som visar 

på att det finns differenser.22 Begreppet anakronism definieras enligt Nationalencyklopedins 

ordbok som en ”företeelse som är logiskt otänkbar i givet sammanhang”23 och handlar om att 

man ”i en litterär eller konstnärlig framställning placerar personer, ting eller händelser i en tid 

där de inte hör hemma”.24 

                                                
 
22 John Tosh. 1994. Historisk teori och metod. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur. s. 27 – 28. 
23 Anakronism. <https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/anakronism> Avläst den 8/1 2019. 
24 Anakronism. <https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/anakronism> Avläst den 8/1 2019. 
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2. De populärhistoriska verken 
I uppsatsens andra kapitel behandlas de tre populärhistoriska verken utifrån vad som är 

karaktäristiskt för det populärhistoriska författandet. Analysen består av sex delar. Den första 

delen berörs verkens inledningar. I undersökningen har fokus legat på aspekten gällande 

verkens anknytning till deras egna samtid, vilket leder till att den andra delen behandlar detta. 

Den tredje delen behandlar språket som används i verken, följt av en fjärde del som berör 

dramatiseringen som förekommer i verken. I den femte delen undersöks verkens förhållande 

till den akademiska världen. Den sjätte delen berör avslutningarna av verken. 

 
2.1 Inledningarna 

I samtliga tre verk möts man av inledningar som kastar läsaren in i berättelsen med en gång. I 

Ofredsår möts läsaren av Peter Englunds berättelse om det oupphörliga regnet som hade 

börjat samma dag som bokens huvudkaraktär lämnade staden Venedig. Verket är skrivet ur ett 

tredje perspektiv och läsaren får vänta tills andra kapitlet innan Englund personifierar 

berättelsens huvudkaraktär Erik Dahlbergh.25 Stora Döden inleds av Dick Harrisons 

redogörelse för en natt i juli 1993. Inledningen är berättad utifrån ett jag-perspektiv som 

gestaltas av Harrison själv. Natten spenderades på den indonesiska ön Rinca tillsammans med 

några tyskar. Under sin natts sömn vaknar Harrison och får syn på en råtta i taket. Han lägger 

även märke till råttornas ljud från väggarna, vilket gjorde honom kallsvettig.26 I De vilda 

Vasarna skildrar Herman Lindqvist hur det gick till när Gustav Eriksson Vasa kom fram till 

gården som tillhörde hans far i Räfsnäs. Som läsare delges man Gustav Erikssons Vasas 

känslor med en gång, då Lindqvist menar att han var skärrad, trött och tveksam. Främst av allt 

var han ilsken. I Stockholm befann hans familj sig för att delta i Kristian II kröning till 

Sveriges kung. 

 

I två av de tre populärhistoriska verken får läsaren följa berättelsen ur ett fokus på den 

enskilda individen. I De vilda Vasarna låter Lindqvist läsaren följa Sveriges 1500- och 1600-

tal utifrån Vasaättens perspektiv. I berättelsen står olika personer från familjen i fokus, vilket 

gör att läsaren får följa den enskilda individens tankar och känslor inför varje handling. Som 

tidigare nämnt är detta något man som läsare bemöter redan i början av berättelsen.27 

Englunds arbete följer huvudkaraktären Erik Dahlbergh. Trots att läsaren får följa den 
                                                
 
25 Peter Englund. 1993. Ofredsår: Om den svenska stormaktstiden och en man i dess mitt. Stockholm: Atlantis. s. 
19. 
26 Dick Harrison. 2000. Stora Döden: Den värsta katastrof som drabbat Europa. Stockholm: Ordfront. s. 15. 
27 Herman Lindqvist. 2016. De vilda Vasarna: En våldsam historia. Stockholm: Bonnier. s. 11. 
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enskilda individen i Ofredsår, väljer Englund att inte göra tydliga karaktärsbeskrivningar. 

Känsloskildringar av Erik Dahlbergh finns i verket, men de är få. Englund betonar så tidigt 

som i förordet till arbetet att huvudkaraktären är Erik Dahlbergh, men att man inte ska se på 

berättelsen som en personhistoria. Han menar att han i verket ägnar sig mindre åt den enskilda 

individen i sig och istället låter Erik Dahlbergh fungera som ”en representant för en hel 

epok”.28 Holmqvist fastställer i sin undersökning att Englund och Lindqvist har gemensamt att 

de vill belysa mer existentiella historieämnen, såsom människors drömmar, övertygelser och 

livshistorier 29, vilket kan bekräftas då samtliga av dessa faktorer präglar deras berättelser. 

 

Av de tidigare nämnda teorierna om historiemedvetande så är det teoretiska begreppet 

genetiska historiemedvetande mest applicerbart på detta fall. Anledningen till detta är det 

genetiska historiemedvetandets tanke om att allt står i ständig utveckling. Denna tanke menar 

att om allt inte hade stått i ständig utveckling, så hade varje individs historiska identitet varit i 

fara. Individens historiska identitet ses som en nödvändighet för att man ska kunna uppskatta 

värderingar i historien mot sina egna. Detta blir konkret, eftersom läsaren får följa den 

enskilda individen och denna fungerar som berättelsens fokus. 

 

2.2 Historiemedvetande och anakronism 
John Tosh skriver att studier av människors mentalitet i en förfluten tid kräver medvetenhet 

om något som han kallar för ”det historiska medvetandet”. Det är nödvändigt att man förstår 

att människor som levde innan oss hade andra uppfattningar, rädslor och förväntningar än vad 

vi har idag.30 Som läsare träffar man tidigt på verkens anknytning till sin egna samtid. I Stora 

döden argumenterar Harrison så tidigt som i inledningen för nutidens människas förhållande 

till en tid av råttor och digerdöd. Idag är en värld av råttor en tid av ovänlighet som människan 

inte vill bemöta igen. Därefter problematiserar Harrison uttrycket ”Det var bättre förr” och 

menar att detta är något som han inte instämmer med. Motiveringen som görs i verket är en 

tillbakablick på 100 år i Sverige, där Harrison menar att större delen av landets befolkning 

levde otryggt, orent och besvärligt i förhållande till hur nutidens människa lever. Författaren 

letar efter en förklaring till varför människan idag inte tycks reflektera över sina förfäders 

livsöden under råttornas tid. Den mest påtagliga anledningen är att djuret inte längre är en del 

av människans hushåll och inte heller i Sverige som land.31 I De vilda vasarna görs en 

                                                
 
28 Englund. 1993. s. 15. 
29 Holmqvist. 2016. s. 300. 
30 Tosh. 1994. s. 27. 
31 Harrison. 2000. s. 16. 



 

 
18 

anknytning till verkets samtid, då Lindqvist begrundar hur samtalet mellan Gustav Eriksson 

Vasa och folket från Dalarna gick till. Lindqvist menar att det fanns skillnader mellan olika 

grupper i samhället i 1500-talets Sverige. Han konstaterar att om en ung man från Stureplan i 

Stockholm skulle be folk i Dalarna att gå emot regeringen hade det inneburit komplikationer. 

Han skriver att de ”förmodligen skulle betrakta 08:an med största misstänksamhet” och att de 

”kanske skulle ringa 112”.32  I Ofredsår bemöter läsaren ett historiemedvetande lite senare än 

vad man gör i Stora Döden, men här får läsaren ta del av Englunds reflektioner kring hur 

verkets huvudkaraktär kan ha känt sig. Erik Dahlbergh fantiserar om olika väsen som kan 

tänkas befinna sig i havet. Författaren menar att detta ger läsaren en inblick i 

huvudkaraktärens påhittighet och intelligens. Englund ställer följdfrågor om hur påhittigheten 

kan ha fungerat som ett väsentligt stöd och beskydd när huvudkaraktären fått klara sig ensam 

sedan han var liten. Tidigare diskuterar Englund dåtidens människas respekt för havet. Han 

menar att havet inte enbart sågs som riskabelt för resor i sig, utan att människan fruktade 

havets ändlöshet och djuren som kunde tänkas befinna sig i det. Englund motiverar att den 

överväldigande synen dåtidens människa hade gentemot upptäcktsresor främst berodde på 

respekten och rädslan för havet.33 

 

I uppsatsens bakgrund lyftes två begrepp, varav ett var anakronismen. Enligt Tosh innebär 

begreppet, som tidigare nämnt, en förutfattad tanke om att människor innan oss bar sig åt och 

utförde samma handlingar som vi gör idag.34 Lindqvist uppmärksammar anakronismen på ett 

underliggande sätt genom att problematisera frågan ”varför?” kung Gustav Adolf fortsatte 

med landets krig. Lindqvist menar att den frågan tillhör nutiden och ställs ständigt av 

skribenter som aldrig levt under samma omständigheter eller har liknande erfarenheter som 

kung Gustav Adolf hade. Vidare anser Lindqvist att Gustav Adolf, med nutidens värderingar, 

hade setts som ”en krigsgalen psykopat”, men menar att han under sin egna levnadstid sågs 

som en stor förebild.35 Som läsare möts man av liknande problematisering längre fram i 

verket, då Lindqvist beskriver Gustav Adolfs försenade begravning. Ett flertal historiker har 

pekat ut drottning Maria Eleonora som anledningen till den försenade begravningen. 

Lindqvist instämmer inte, utan skriver istället att: ”Hon uppenbarligen var något så ovanligt 

som en drottning som ända från början faktiskt, uppriktigt och innerligt älskade sin man”.36 

Även i Ofredsår belyser Englund begreppet ett flertal gånger. Han poängterar en skillnad 

                                                
 
32 Lindqvist. 2016. s. 40. 
33 Englund. 1993. s. 195. 
34 Tosh. 1994. S. 27. 
35 Lindqvist. 2016. s. 346. 
36 Lindqvist. 2016. s. 358. 
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mellan dåtidens familjesyn och nutidens. Englund menar att dessa skiljer sig avsevärt i flera 

frågor. Man såg på familjen som en social och ekonomisk sammanhållning, vilket gjorde att 

den emotionella delen blev av mindre vikt. Englund uppmärksammar dåtidens syn på barn 

och menar att barnen var betydelsefulla dels som arbetsstyrka, dels som framtida försörjare 

för sina släktingar. Detta leder till, menar Englund, att man kan konstatera att barndomen var 

”rätt outvecklad”. Bestämmelsen för när man ansågs som vuxen var otydlig, vilket i sin tur 

ledde till att det förekom barnarbete och vuxna som utförde barnlekar.37 Han vill även 

korrigera samtidens bild av historiens kungar som han menar är missvisande. Samtidens bild 

visar att kungarna var tyranner som förövade livet av människor lite som de ville. Englund 

vill påvisa att historiens kungar ansträngde sig med sitt arbete och hade en definitiv funktion i 

politiken. Han menar även att kungarnas makt i de flesta fall inte var suverän. De flesta 

kungarna var utsedda och fick styra med hänsyn till flera riktlinjer.38 

 

I detta fall är det teoretiska begreppet exemplariskt historiemedvetande mest applicerbart av 

de tidigare nämnda teorierna om historiemedvetande. Anledningen finns i denna sorts 

historiemedvetandes idé om att förändringsprocesser i historien sätts i förhållande till normer 

och levnadsregler på ett principfast sätt, vilka i sin tur klarläggs som aktuella över tid. Det är 

även av vikt att detta historiemedvetandet ser på tid som något rörligt som står i ständig 

förändring. 

 

2.3 Språket 
I verken används ofta ett lättsamt språk. Det krav från icke-historikern på koncentrering och 

förenkling av arbeten som Ludvigsson menar ledde till den populärhistoriska genren är 

tidigare nämnt i den här uppsatsen.39 Ludvigssons idé blir tydlig vid analysen av verken, då 

det återkommande lättsamma språket gör verken påtagliga och lättsamma för läsaren. Ett 

exempel på detta från De vilda Vasarna är beskrivningen som Lindqvist gör om hur han 

egentligen tänker sig att Vasaloppet gick till. Lindqvist ifrågasätter hur Gustav Eriksson Vasa 

kunde välja en omständlig och trög väg, när han kunde välja en väg som var mer behaglig och 

mindre tidsödande. Lindqvist påpekar att Vasaloppet i själva verket aldrig har ägt rum. Han 

menar att det vid Vasaloppets uppkomst inte gjordes några historiska forskningar, vilket han 

sammanfattar genom att säga; ”Man drog helt enkelt den rakaste vägen mellan Sälen och 

                                                
 
37 Englund. 1993. s. 76 – 77. 
38 Englund. 1993. s. 295. 
39 Ludvigsson. 2003. s. 52. 
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Mora och lade skidspåret där”.40 Senare i detta verk beskrivs 1500-talets klädesplagg kallat 

”hosor”. Lindqvist menar att dessa kläder gjorde männen i Dalarna bestörta. Det var vanligt 

med hosor som var skurna i, för att ge en bild av att man hade varit med i strid. Han använder 

han sig av ett lättsamt språk då han jämför detta med dagens ”jeans med färdiggjorda hål i” 

som är populärt bland ungdomar.41 I Ofredsår gör Englund flera krigsskildringar med 

detaljerade och grafiska beskrivningar av kriget. Vid ett tillfälle använder Englund sig av ett 

enklare språk då han, efter att just ha beskrivet hur flera män stupat under kriget, 

sammanfattar kriget på följande sätt; ”Så var det, kriget. Banalt och rätt trist egentligen. 

Väldigt lite av ära, äventyr och skönhet”.42 Harrison använder sig av ett lättsamt språk i Stora 

Döden som spelar på läsarens egna minnen. Människans syn på råttan uppmärksammas 

genom att Harrison ställer en retorisk fråga till sina läsare om när de senast såg en tecknad 

film från Disney som förhärligade råttorna. Harrison svarar på sin egna fråga genom att skriva 

följande; ”Aldrig. Däremot finns det gott om exempel på duktiga små möss, med Musse Pigg 

som paradexempel”.43 

 

I samma spår som det lättsamma språket, är humor något som förekommer i både De vilda 

Vasarna och Stora Döden. Lindqvist skriver på ett humoristiskt sätt angående biskopen Kettil 

Karlssons bror Erik Karlsson. Lindqvist citerar en kärleksfull dikt som han menar att Erik 

Karlsson ska ha skrivit till sin fru Iliana Oxenstierna. Efter den citerade dikten skriver 

Lindqvist att ”han förmodligen var något bättre krigare än rimsmed”.44 Harrison väljer, likt 

Lindqvist, att skriva på ett humoristiskt sätt i Stora Döden. I detta fall återkommer han, något 

längre fram i berättelsen, till verkets inledning, där han hade en upplevelse med råttor. Ett 

konstaterande om att råttan genomförde pesten under 1300-talet görs och Harrison menar på 

att han tänkte på pesten av ren reflex den där natten när han befann sig på ön Rinca. Därefter 

skriver han följande; ”Att jag dessutom råkar vara historiker med medeltiden som specialitet 

gjorde naturligtvis inte saken bättre”.45 

 

Sjöland konstaterade i sin komparativa studie att i tider då det råder politisk instabilitet kunde 

tidskrifterna i fråga fungera som lockbete för läsare som vill lära sig mer om historia på ett 

                                                
 
40 Lindqvist. 2016. s. 48. 
41 Lindqvist. 2016. s. 123. 
42 Englund. 1993. s. 283 – 284. 
43 Harrison. 2000. s. 17. 
44 Lindqvist. 2016. s. 22 – 23. 
45 Harrison. 2000. s. 19 – 20. 
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sätt som de känner igen.46 Att populärhistorien skulle kunna utgöra den trygghet som Sjöland 

skriver om blir konkret då två av de tre populärhistoriska verken använder sig av ”vi och 

dem”. Lindqvist betonar detta i De Vilda Vasarna när han beskriver kungarna från Vasaättens 

krigsföring som han menar etablerade det moderna Sverige som finns idag. I sin förklaring så 

skriver Lindqvist på följande sätt: 

 
Visst var Gustav II Adolf och hans systerson Karl X Gustav erövringskungar – men utan 
erövringar hade vi antagligen inte haft något Sverige alls, för Gud har inte kommit till oss, pekat 
på Sveriges plats på jorden och sagt ”detta ska vara ert land”. 

 

Därefter följer ordet ”vi” ett flertal gånger när Lindqvist framhäver landets växande 

folkmängd, landets skolväsende och landets myndigheter.47 Harrison använder sig av ”vi och 

dem” när han redogör för pesten i Centraleuropa. Han funderar över varför pesten inte flyttade 

sig söderut när norra Polen skövlades av sjukdomen och menar att detta i varje fall inte är 

något som ”vi” kan se i våra källor idag. Därefter betonar han den kontrast som han menar 

fanns mellan Frans av Prag och ”våra” tidigare generationer. Om detta skriver han på 

nedanstående sätt: 

 
Medan Frans av Prag kunde sola sig i glansen av det egna folkets och den egna konungens 
uppenbarligen hälsobringande dygder stundade förfärliga tider för våra egna förfäder.48 

 

2.4 Dramatisering 
I Ofredsår är det dramatiska språket något som förekommer frekvent. De detaljerade och 

grafiska beskrivningarna av kriget går hand i hand med dramatiken. Då verket behandlar den 

svenska stormaktstiden är berättelserna om kriget en given aspekt. En del av det tyska kriget 

skildrar Englund på nedanstående sätt: 
 

Nu gick allt snabbt. Ett skott. En kula snett bakifrån träffade kungen i hans vänstra arm. 
Projektilen krossade armbågsleden: benpipan stack ut ur ärmen på hans gula älghudskyller. [---] 
Kungen försökte finna sig en väg bort ur stridsvimlet, och han och hans sällskap kom att skiljas 
från de småländska ryttarna. Men de kom vilse i töcknet och red rakt in i en grupp kejserliga 
kyrassiärer. Nu vidtog ett förvirrat vimmel av upphetsade ansikten, viftande armar och höjda 
vapen. Ännu ett skott.49 

 

Liknande dramatiska beskrivningar förekommer även i Lindqvists verk. I detta fall är det inte 

enbart krigsskildringarna man som läsare påträffar, utan även en svensk kungs sista dagar 
                                                
 
46 Sjöland. 2016. s. 265. 
47 Lindqvist. 2016. s. 309. 
48 Harrison. 2000. S. 348. 
49 Englund. 1993. s. 125. 
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efter en lång tids sjukdom. I detta avseende var Sveriges kung Gustav Vasas tid räknad. 

Gustav Vasas son, Erik XIV, hade begett sig av till London trots hans fars misstycke. 

Lindqvist beskriver händelseförloppet på ett nästan poetiskt vis: 
 

Kungen låg i dunklet i sin kammare. Han förstod själv att han inte hade långt kvar. 
Varningstecknen var många, ja de hade aldrig varit så många: En mur rasade på borggården och 
dödade nio personer. På natten hade röda brinnande klot synts på himlen ovanför Södermalm. 
Massor av död fisk flöt i land i Finland, så många att fartygen inte kunde gå in i hamn medan 
tusentals renar föll döda ner i Norrbotten, likaså fåglar, harar och björnar. I Arboga hade det 
blivit alldeles mörkt mitt på dagen i juli månad. Sen kom ett regn som var så häftigt att allt 
hässjat hö på ängarna hade flutit bort och vattenmassorna hade fört med sig järnhyttor och 
kvarnar. Och ute vid Svartsjö slott hördes gråt ur marken, jämmerlig ynklig gråt som från en 
människa, först som från en äldre man, sen som från ett barn och sist som från en späder gris.50 

 

I Harrisons verk redogörs digerdödens påverkan på samhället. Verket fokuserar inte enbart på 

Sverige, utan återger även ett europeiskt perspektiv. Vad gäller de dramatiska beskrivningarna 

som återfinns i respektive populärhistoriskt verk finns i Harrisons verk ett exempel från 

Spanien. Harrison skriver om kung Pedro IV av Aragonien som bestämmer sig för att fly från 

Valencia när han fått höra att digerdöden kommit till staden. Förloppet skildras på likt ett 

desperat sätt: 

 
En flykt undan Döden följde. Från Valencia tog sig kungen med sin gemål, sju män och två 
hovdamer i nordvästlig riktning inåt landet till staden Teruel, via Torres-Torres. Inom kort 
började även denna orts befolkning dö i pesten. Kung Pedro och hans följe flydde till Zaragoza, 
Aragoniens huvudstad, där kungen tills vidare kände sig säker. I oktober upphanns han 
emellertid ånyo av pesten och begick då det ödesdigra misstaget att med den kungliga familjen 
återvända till Teruel. Väl där blev det uppenbart för kungen att digerdöden ännu höll Teruel i ett 
järngrepp, och efter ett tag insjuknade drottning Leonor, som redan var vid dålig hälsa. Familjen 
bröt upp på nytt, den här gången till Exérica (mellan Teruel och Valencia), men det var för sent. 
Strax därefter, den 30 oktober, avled drottningen.51 

 

Som tidigare nämnts kännetecknas populärhistoria, enligt Sjöland, av tre ting: berättelsen, 

nedskärningen och överdrivandet.52 Analysen visar att nedskärning inte påträffas många 

gånger i verken, eftersom man som läsare ideligen möts av detaljrika beskrivningar av 

historiska händelser. Att det populärhistoriska författandet utmärks av överdrivandet är tudelat 

i detta fall. Läsaren bemöter dramatiska skildringar av historien ett flertal gånger verken 

igenom. Dock kan användningen av ett dramatiserande i författandet, att händelser i historien 

blir till överdrifter, ses som en ofrånkomlig del av berättelsen. Det populärhistoriska 

författandet är ett förhållningssätt till historien. Denna sorts historieförmedling är i behov av 

                                                
 
50 Lindqvist. 2016. s. 170. 
51 Harrison. 2000. s. 289. 
52 Sjöland. 2016. s. 64. 
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berättandet, där man kan se att dramatiseringarna fungerar som ett tillvägagångssätt för att 

kunna förklara historien. 

 

2.5 Den akademiska världen 
I förordet till Ofredsår väljer Englund att rättfärdiga verket samt motivera varför verket är 

relevant ur ett forskningsperspektiv. Englund skriver 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.  

 
Han menar dock att ett tema ur kulturhistorisk vinkel har varit en del av hans mål med verket. 

Med denna kulturhistoriska vinkel vill han ge läsaren en bild av seklets levnadsförhållanden.53 

 

Eftersom att uppsatsens fjärde kapitel kommer behandla den respons som respektive verk har 

fått inom forskarvärlden efter dess utgivande så fokuserar en aspekt av analysen på verkens 

referenser till historiker. I samtliga verk görs referat till historiker antingen ett fåtal gånger 

eller med jämna mellanrum. I Ofredsår görs inga referenser till andra historiker i texten, utan 

Englund har valt att lämna det till verkets ”Käll- och litteraturförteckning” i slutet.54 Stora 

Döden innehåller verk av historiker som Harrison gång på gång refererar till. Vid en plats i 

arbetet ifrågasätter Harrison dock andra historiker. Han ifrågasätter Sten Carlsons och Jerker 

Roséns tvåbandsverk Svensk historia (1961-1962) samt Thomas Lindkvists och Kurt Ågrens 

lärobok Sveriges medeltid (1985). Ifrågasättandet görs av Harrison för att motivera Stora 

Dödens relevans, eftersom han anser att beröringen av ämnet är bristande i de två nämnda 

verken. Han menar att pesten behandlas mer och tydligare i den senare, men att detta inte görs 

i någon större omfattning. Harrison har gjort en uträkning om att pesten omnämns 0,04 % i 

Svensk historia respektive 0,7 % i Sveriges medeltid. I slutet av stycket anser Harrison att 

historiker har en ”märklig inställning till farsoten” och ställer frågan ”varför?” till 

forskarvärlden. Enligt Harrison beror det antingen på Sveriges politik eller på att historiker 

inte tycker att pesten är mer relevant än så.55 Referenser till historiker i De vilda Vasarna är 

få, men de existerar. Ett exempel på detta är referensen till Lars-Olof Larsson, som Lindqvist 

även betecknar som ”Sveriges störste specialist på denna tid i vår historia”.56 Ett annat 

exempel är hans referens till Karin Tegenborg Falkdalen, som har forskat om Vasadöttrarna 

                                                
 
53 Englund. 1993. s. 16. 
54 Englund. 1993. s. 619 – 629. 
55 Harrison. 2000. s. 74. 
56 Lindqvist. 2016. s. 80. 
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och Vadstenabullret.57 Stundtals väljer Lindqvist dock att referera till de han kallar för 

”Historikerna”, utan i vidare bemärkelse förklara vilka han syftar på.58 Av detta går det att 

uttyda att Lindqvist har en mer distanserad hållning till historiker, än vad Englund och 

Harrison har. Detta förhållningssätt skulle kunna grunda sig i att Lindqvist inte delar samma 

relation till historiker som de andra två populärhistoriska författarna gör, i och med att han 

inte är en etablerad akademisk historiker. 

 

Karlsson och Zanders diskussion kring hur begreppet historiemedvetande inte utgör samma 

grund i forskarvärlden som det gör undervisningen nämndes tidigare i denna uppsats. 

Författarna konstaterade bland annat att det finns en sedvanlig olust att bemöta infallsvinklar 

som korsar tiden. Detta sker främst när det handlar om infallsvinklar som inkluderar 

framtiden.59 Detta skulle kunna vara en förklaring till vad den framträdande skillnaden mellan 

akademisk historieskrivning och populärhistoriskt författande grundar sig i. Den akademiska 

historieskrivningen möter aspekter som skär över tid färre gånger än vad det populärhistoriska 

författandet gör. Undersökningen visar att samtliga tre populärhistoriska verk möter 

infallsvinklar som både korsar tid och inkluderar framtiden. 

 

2.6 Avslutningarna 
I både De vilda Vasarna och Stora Döden görs sammanfattningar där verken sätter berättelsen 

i förhållande till samhället idag. Lindqvist avslutar verket genom att understryka att flera 

tusen svenskar idag har släktskap till Vasaätten. Han framhäver även att Gustav Eriksson 

Vasas kröning kunde leda till en monarki som är en av de enstaka som fortfarande existerar 

500 år därefter. I de sista orden av De Vilda Vasarna poängterar Lindqvist att Sverige är det 

land som har ”den längsta fredstiden i kontinentens historia”.60 I Stora Döden avslutar 

Harrison verket med ovissheten om pestens återkommande. Harrison avslutar stycket med att 

skriva: 

 
Såvida ingen djävulsk mutation äger rum i de domäner som behärskas av bakterier, loppor och 
gnagare tycks pesten således vara en av de farsoter som människan kan skryta med att hon har 
besegrat. Den ”stora döden” tillhör historien.61 

 

                                                
 
57 Lindqvist. 2016. s. 164. 
58 Lindqvist. 2016. s. 84. 
59 Karlsson & Zander. 2014. s. 57 – 58. 
60 Lindqvist. 2016. s. 416. 
61 Harrison. 2000. s. 418. 
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Men Stora Döden avslutas inte enbart med en anknytning till vår samtid, utan även på ett 

dramatiskt sätt. Harrison diskuterar människans förnödenhet att skuldbelägga någon annan i 

stunder av förödelse. Han menar att denna förnödenhet ibland gör att människan påvisar sig 

själv. Den sista meningen som Harrison skriver i verket är ”Synden måste tvättas bort med 

blod”.62 I Englunds Ofredsår är avslutet också dramatiskt. Englunds arbete har en 

öppningsscen där läsaren möts av ett oupphörligt regn och den avslutande scenen är sig lik. 

Huvudkaraktären hoppade upp på sin häst och lämnade staden Rom, som han inte skulle få se 

på nytt. Erik red norrut från Rom och passerade flera städer. Den sista meningen i Ofredsår 

skriver Englund på detta sätt: ”När han lämnat Venedig bakom sig öppnades den nedmörka 

himlen och regnet började falla”.63 
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3. Respons efter verkens utgivande 
En väsentlig del av uppsatsen är att dels problematisera populärhistoria, dels se dess 

möjlighet. Därför blev en naturlig del av undersökningen att fokusera på responsen som de tre 

populärhistoriska verken fick efter deras utgivning. Uppsatsens tredje kapitel är indelat i två 

delar. Först följer den respons som verken har fått från forskarvärlden. Därefter följer den 

respons som verken har fått från den historieintresserade allmänheten. 

 

3.1 Responsen från forskarvärlden 

En månad efter att De Vilda Vasarna hade utgetts fick Lindqvist motta kritik från Harrison. I 

en recension i Svenska Dagbladet inleder Harrison med att skriva att hans första tanke vid 

läsningen av Lindqvists verk var ”Jag har hört den förut”. Harrisons åsikt är att Vasaättens 

historia har blivit skildrad flera gånger och han liknar det vid ”ett uttjatat skämt”. I sin 

recension ifrågasätter Harrison meningen med verket, eftersom han finner att redogörelsen för 

familjehistorien gjorts upprepande gånger. Den enda meningen som Harrison menar sig hitta 

är nöjet för publiken, vilket han erkänner är betydande.64 
 
I en debattartikel som är skriven av Tommy Möller i Expressen får Harrison ta emot mothugg. 

Möller är professor i statskunskap vid Stockholms universitet och skriver debattartikeln för att 

kritisera Harrisons attityd till plagiat efter ett uttalande Harrison gjort angående ämnet. I sin 

debattartikel menar han att Harrisons attityd till plagiat inom forskarvärlden är att det är 

vanligt förekommande och att det inte är ett bekymmer då det främst handlar om 

missunnsamma historiker som anklagar honom för sådant. Möller finner detta problematiskt 

och anser att Harrisons uppfattning av begreppet är oklart. Enligt Möller så antyder Harrison 

att man som historiker fångar upp information konstant, vilket i sin tur leder till att det är en 

komplicerad uppgift att minnas vart informationen kommer ifrån. Harrison menar även, enligt 

Möller, att brist på akademisk precision är något som påträffas frekvent. Denna bild av plagiat 

delar inte Möller med Harrison. Möller avslutar debattartikeln med att konstatera att tre av 

Harrisons verk, varav en av dessa är Stora döden, behandlar delar som sägs vara 

sammanfallande med andra historikers arbeten. Han frågar sig om detta är ”fusk eller slarv” 

och menar att i vilket fall som helst så är det oantagbart.65 

 

                                                
 
64 Dick Harrison. ”Tusentals blev offer för familjens bråk”. Svenska Dagbladet. 28/9 2016. 
65 Tommy Möller. ”Harrison – en skam för oss professorer”. Expressen. 12/10 2005. 
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Den respons som Ofredsår och Englund har blivit tillgivna inom forskarvärlden är tudelad. 

Den brittiske historikern Robert I. Frost diskuterar Englunds verk i sin bok The Northern 

Wars: War, State and Society in Northeastern Europe, 1558 – 1721 (2000). Frost menar att 

verket ger en levande bild av slaget vid Warszawa 1656 när det beskriver ansvaret av 

Aleksander Polubinskis hussar mot det svenska och Brandenburgska försvaret på slagets 

andra dag. Englund skildrar deras magnifika utseende genom att beskriva deras långa spjut, 

deras bröst och deras blänkande hjälmar. Englund beskriver även deras kändaste utstyrsel som 

var örn- och hägerfjädrar som de satte fast på träramar på deras ryggar. Frost skriver att trots 

detta var hussarna, enligt Englund, hopplösa anakronistiska reliker av en sorts krigsföring som 

sträckte sig så långt tillbaka som tusen år. Frost anser att Englund har allvarliga brister i sin 

kunskap. Hans expertkunskaper om den svenska armén innehåller antaganden som är 

karaktäristiska med ett grundläggande problem som har en plågsam historiografi av 

östeuropeisk krigsföring. Vidare anser Frost att Englunds syn på kriget är ensidig, då den 

enbart grundar sig på svenska eller tyska styrkor, vilket leder till att det är baserat på deras 

fördomar och förutfattade meningar. När det handlar om de polska styrkorna så är Englund 

fast besluten om att förlita sig på ”trötta stereotyper av tappra, romantiserade polacker som är 

låsta i en riddares kropp” fullständigt omedvetna om tekniska framsteg och dessutom 

övertygade om att mod och kall stål skulle kunna övervinna de största chanserna.66 

 

Maria Sjöberg har en annan uppfattning om Englunds författande, då hon i Historisk tidskrift 

skriver om de sociala relationerna under krig. Sjöberg menar att det inte bara var män på 

slagfältet, utan att det befann sig både kvinnor och barn där också. Forskningsområdet är 

problematiskt, eftersom det inte finns något större material att tillgå då kvinnor och barn 

tillhör den kategori som lätt försummas. Dock skriver hon att Englund uppmärksammar denna 

kategori i sitt författande. Englund vidhåller teorin om att mängden kvinnor som följde med 

sina män ut i krig minskar ju senare i historien man studerar. Även om mängden kvinnor 

minskade eller ökade, ser Sjöberg det som en positiv aspekt att Englund betonar förekomsten 

av kvinnor och barn i krig. Dock ifrågasätter Sjöberg antagandet som Englund gör, då det 

saknas kvantitativa beräkningar inom ämnet. Sjöberg föreslår att man alternativt kan fokusera 

på det material som finns och istället ställa sig frågan varför materialet inte uppmärksammar 

kvinnorna och barnen ute i krigen.67 

                                                
 
66 Robert I. Frost. The Northern Wars: War, State and Society in Northeastern Europe, 1558 – 1721. Harlow, 
England: Longman. s. 16 – 17. 
67 Maria Sjöberg. 2008. ”Stora nordiska kriget i en dagbok och i ett brev: Homosocialitet och hushåll i den 
svenska armén”. Historisk tidskrift. 128:3. s. 368 - 371. 
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3.2 Responsen från den historieintresserade allmänheten 
På webbplatscommunityt Goodreads, som innehåller information om litteratur, är samtliga tre 

verk omdiskuterade. Hemsidan fungerar som en plats där människor kan betygsätta, 

rekommendera, kritisera eller diskutera böcker. Ofredsår har fått betyget 4,29 av 5, baserat på 

265 betyg. Åtta stycken av de fjorton medlemmar som har kommenterat har gett arbetet 

högsta betyg. Flera av kommentarerna anser att Ofredsår är det främsta verket som behandlar 

det trettioåriga kriget. De synpunkter som läsarna ger är genomgående att de saknar 

känsloskildringar och perspektiv från andra karaktärer än huvudkaraktären Erik Dahlbergh.68 

Stora döden har erhållit betyget 3,67 av 5, baserat på 98 betyg. Verket har inte erhållit större 

mängd diskussioner och kommentarer, men de få kommentarer som är publicerade anser att 

Harrison skildrar riktigheten av digerdöden.69 De vilda Vasarna har fått betyget 3,56 av 5, 

baserat på 63 betyg. Det genomsnittliga betyget blir påtagligt bland medlemmarnas 

kommentarer, som skiljer sig från varandra. Det positiva gensvaret som verket har fått är 

främst att den är intressant och att Lindqvist skriver på ett lättsamt sätt. De synpunkter som 

verket har fått är att den kräver ett historieintresse.70 

 

Englunds Ofredsår blev diskuterad i en bokrecension av kulturjournalisten Kristian Petri i 

Dagens Nyheter 1993. Petri skriver att Englund har en talang för att skildra ”slagfältens 

apokalyptiska tillstånd”. Englunds sätt att ta en händelse bort från hysterin och istället 

frambringa en slags underlig hypnos beröms. Dock tröttnar Petri halvvägs in i berättelsen, 

eftersom han anser att skildringarna av kriget blir till en onödig upprepning. Anledningen är 

Englunds beskrivande, detaljrika språk. Petri betonar sin förståelse för att kriget var brutalt, 

men anser att Englunds skildringar är ”morbida” och att upprepningen till sist blir ”monoton”. 

Enligt Petri tillhör verket ett maskulint sammanhang där den kvinnliga publiken kan uppleva 

svårigheter att ta del av entusiasmen över detaljerade beskrivningar av kriget. I 

bokrecensionen görs en reflektion över hur de beskrivande skildringarna av kriget blir till en 

beundran för läsaren, då Petri anser att ”människans skräckblandade förtjusning över 

katastrofer” funnits sedan länge. Han delger sin egna erfarenhet av läsningen av verket och 

menar att han blev överraskad av att det var svenskar som utförde de morbida handlingarna, 

                                                
 
68 ”Ofredsår: om den svenska stormaktstiden och en man i dess mitt”. Goodreads. 
<https://www.goodreads.com/book/show/1277905.Ofreds_r> Avläst 15/1 2019. 
69 ”Stora döden: den värsta katastrof som drabbat Europa”. Goodreads. 
<https://www.goodreads.com/book/show/6385771-stora-d-den> Avläst 15/1 2019. 
70 ”De vilda vasarna: en våldsam historia”. Goodreads. 
<https://www.goodreads.com/book/show/31673111-de-vilda-vasarna> Avläst 15/1 2019. 



 

 
29 

som han tidigare skrivit om. Detta, menar Petri, kan ha lett till arbetets uppskattning. Petri 

understryker att man inte med säkerhet kan veta vem huvudkaraktären Erik Dahlbergh 

egentligen var. Därefter betonar Petri att detta leder till att Englund gör reflektioner om hur 

Erik kan ha känt sig, men att detta kompenseras av att Ofredsår är fyllt av underlag och 

utsikter så att läsaren själv kan få en uppfattning om vem huvudkaraktären var. I 

bokrecensionen skriver Petri att ”Englund skriver med en sådan lätthet och elegans att han ger 

mig en känsla av att själv vara lärd”. Slutligen ger Petri arbetet 3 av 5 i betyg och betonar att 

han ser Ofredsår som en bragd.71 

 

Harrison fick bemöta kritik bland annat för Stora döden i en kulturartikel i Aftonbladet 

skriven av Doktor Gormander, som egentligen heter Gunnar Ohrlander. I kulturartikeln 

uppmärksammas Harrisons uttalande då han ansåg att kollegor till honom var missunnsamma 

när han fick Augustpriset för hans verk Stora döden. Gormander påpekar att Harrison 

utpekats för ”stöld, plagiat och ovilja att redovisa källor”. Skribenten anser att Harrison 

förmänskligar medeltiden genom sina verk, men att han även stjäl sina kollegors arbeten och 

förväntar sig att de inte ska bli kritiska. Gormander uppmärksammar även andra historikers 

förhoppning om att den allmänna publiken ska reagera. Skribenten skriver att ”I själva verket 

är kraven på populärhistoriska berättare större än på akademiska avhandlingar” och menar att 

akademiker kan granska textens vetenskapliga noggrannhet.72 

 

Lindqvists De vilda Vasarna har mottagit flera bokrecensioner i dagspressen. En av dessa 

skrevs av Erik Petersson i Östgöta Correspondenten. Petersson skriver att det ligger en 

sanning i Lindqvists konstaterande om att familjen Vasa ”var precis som vilken svensk 

adelsfamilj som helst”, men menar att det i 1500-talets Sverige fanns släkter som också hade 

kunnat expandera sin makt och ger exempel på Sturarna. Petersson nämner två positiva 

aspekter med verket. Den första är berättelsen om Gustav Eriksson Vasa, eftersom läsaren får 

följa honom som en enskild individ samtidigt som landet står inför stora förändringar. Den 

andra positiva aspekten är att Lindqvist inte nöjer sig vid den svenska landsgränsen, utan 

skildrar Sigismunds resa till Polen och hans nästkommande generationer som också regerade i 

landet. Petersson konstaterar att han har upptäckt några inkorrekta delar eller missvisanden i 

verket. Petersson understryker dock att han ser detta som obetydligt och att det inte påverkar 

upplevelsen av verket. Bokrecensionen avslutas med att Petersson betonar att verket är en 

                                                
 
71 Kristian Petri. ”När den svenska mördarmaskinen drog fram: Peter Englund målar bilden av trettioåriga kriget 
i sin nya bok ”Ofredsår”. Dagens Nyheter. 3/11 1993. 
72 Doktor. Gormander. ”Succé, Dick, men är det fusk?” Aftonbladet. 29/6 2003. 
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spännande skildring av en familj som hade stor inverkan på vår historia.73 En annan 

bokrecension publicerades i Gefle Dagblad. Skribenten Anders Holmgren menar att verket 

förmodligen är den mest fulländande berättelsen om Vasafamiljen av svenskt slag. Holmgren 

menar även att arbetet är väsentligt, då alla nuvarande kungafamiljer i Europa härstammar 

från Gustav Vasa. Holmqvist berömmer Lindqvists beskrivningar av småsaker, vilket han 

menar gör redogörelserna för Vasafamiljen mer levande. Något som kännetecknar Lindqvists 

författande, menar Holmgren, är hans sätt att vända uppochner på uppfattningar om 

människor i historien. Ett exempel på detta är synen på Gustav Vasa som en stor landsfader, 

vilket Lindqvist i sitt verk inte instämmer med. En synpunkt som Holmgren vill rikta mot 

Lindqvist är bristen på skildring av hur andra samhällsskikt levde, som hade kunnat ge läsaren 

förståelse för skillnaden mellan monarkin och folket. Under läsningen tycker Holmgren att 

han besvärades av ”de anakronismer som Lindqvist lägger in i texten”. Likt Petersson menar 

Holmgren att detta är något obetydligt och att det inte har större inverkan på upplevelsen av 

berättelsen. Avslutningsvis skriver Holmgren att ”Herman Lindqvist är en hejdundrande 

historieberättare”.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 
73 Erik Petersson. ”Rafflande historia om Vasarna”. Östgöta Correspondenten. 18/9 2016. 
74 Anders Holmgren. ”Ny bok: Den vilda Vasaätten genom Lindqvist”. Gefle Dagblad. 3/1 2017. 
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4. Slutsatser om de populärhistoriska verken 
Uppsatsens andra och tredje kapitel var en redogörelse för källmaterialet. Detta kapitels 

ändamål är att analysera svaren och dra slutsatser baserade på dessa. Först behandlas de 

populärhistoriska verken, därefter responsen som verken fått efter deras utgivande från 

forskarvärlden och sedan från den historieintresserade allmänheten. 

 

De tre verken har samtliga en inledning som låter läsaren kastas in i berättelsen. I De vilda 

Vasarna och Ofredsår är historien baserad på den enskilda individen. Detta gör att berättelsen 

till stor del behandlar skildringar av individens känslor och tankar inför historiens handlingar. 

Englund låter läsaren vänta till andra kapitlet innan huvudkaraktären presenteras. I sin 

avhandling konstaterade Holmqvist att både Englund och Lindqvist har en vilja att 

uppmärksamma mer existentiella historieämnen, såsom människors drömmar, övertygelser 

och livshistorier.75 Vid analysen är det genetiska historiemedvetandet mest applicerbart, 

eftersom det har en tanke om att allting måste stå i ständig förändring, för att det inte ska 

utgöra en fara för varje individs historiska identitet. Detta konkretiseras då läsaren får följa 

den enskilda individen och denna fungerar som fokus i berättelsen. 

 

En utmärkande del för verken är det dramatiska språket som är ständigt återkommande i 

samtliga berättelser. Ett exempel är Englunds krigsskildringar, som består av utförliga, 

detaljerade beskrivningar av det brutala kriget. Vad som utmärker det populärhistoriska 

författandet, enligt Sjöland, är tre saker: berättelsen, nedskärningen och överdrivandet.76 Som 

läsare bemöter man inte någon större nedskärning i verken, däremot dramatiska skildringar. 

Att dramatisera flera historiska händelser som samtliga verk gör utgör möjligen en funktion 

som ger liv åt berättelsen. Ett användande av dramatiseringar i författandet kan ses som en 

oundviklig del av berättandet. För den populariserade historieförmedlingen är berättandet en 

förnödenhet. I detta kan man se att dramatiseringarna är ett förfarande för att kunna klargöra 

historien. 

 

I De vilda Vasarna och Stora döden görs ett användande av begreppen ”vi och dem”. Att både 

Lindqvist och Harrison väljer att använda sig av dessa begrepp kan bero på att läsaren vill lära 

sig mer om historia på ett sätt som denna känner igen under tider då det råder politiskt 
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instabilitet, vilket Sjöland påvisade i sin komparativa studie.77 Att välja att använda sig av 

begreppen i populärhistoriska verk skulle kunna bero på att författaren avser ge läsaren en 

samhörighet med berättelsen. 

 

Samtliga verk innehåller stundtals ett lättsammare språk. Att författarna väljer att använda sig 

av ett lättsamt språk går att dra paralleller till Ludvigssons konstaterande om att en 

koncentrering och förenkling av arbeten sågs som nödvändig av icke-historikern, vilket i sin 

tur ledde till den populärhistoriska genren.78 Ett lättsamt språk skulle kunna göra berättelsen 

mer påtaglig och tillgänglig för läsaren, vilket i sin tur ger möjligheten för ett nyfunnet 

historieintresse. I De vilda Vasarna och Stora Döden infinner sig även humoristiska partier. 

Tillämpandet av humor i berättelserna görs troligtvis för att göra berättelsen lättfattlig för 

läsaren. Genom att skildra företeelser och handlingar i historien, som är avlägsna från 

nutidens människors villkor och värderingar, på ett humoristiskt sätt i ett populärhistoriskt 

verk kan man lyckas göra dessa begripliga för läsaren. Detta kan även leda till läsarens 

bemötande av sitt historiemedvetande, genom att läsaren får en uppfattning av det förgångna, 

en insikt om nutiden och även en framtidsutsikt.79 

 

I samtliga verk görs referenser till historiker, men i vissa är dessa mer närvarande än i andra. 

De vilda Vasarna gör få referenser till tidigare arbeten av historiker, men när referenser görs 

så komplimenterar Lindqvist dessa väldigt. Stora Döden refererar flertalet gånger till tidigare 

arbeten av andra historiker. Vad som skiljer sig här är att Harrison vid ett tillfälle ifrågasätter 

sina kollegors förhållningssätt till ämnet som verket behandlar, digerdöden. Han menar att 

digerdöden är förtjänt av mer behandling i läromedel än vad det tidigare fått. Ofredsår gör 

inga referenser till tidigare arbeten under berättelsens gång, utan presenterar istället dessa i 

verkets ”Käll- och litteraturförteckning”. Troligtvis är detta en del av Englunds 

framställningssätt, där han förmodligen anser att en grundlig förteckning av källorna i slutet 

av verket är tillräcklig. Om detta är tillräckligt går att ställa sig frågan, då både Lindqvists och 

Harrisons verk refererar till tidigare arbeten av historiker löpande i berättelsen, trots att verken 

innehåller en förteckning av källorna i slutet. En framträdande skillnad mellan akademisk 

historieskrivning och populärhistoriskt författande skulle kunna vara de bådas förhållningssätt 

och bemötande av aspekter som skär över tid. 
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79 Karlsson & Zander. 2014. s. 58. 
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I Stora Döden bemöter läsaren ett historiemedvetande så tidigt som i inledningen av verket. 

Harrison diskuterar hur nutidens människas relation till en tid av råttor och digerdöd ser ut. 

Vad gäller De vilda Vasarna och Ofredsår möter läsaren ett historiemedvetande längre in i 

verken. Vid ett tillfälle försöker Lindqvist få en förståelse för hur samtalet mellan folk från 

Dalarna och Gustav Eriksson Vasa gick till. I Englunds fall försöker han vid ett tillfälle få 

förståelse för huvudkaraktärens personlighet och känslor. De vilda Vasarna och Stora Döden 

avslutas med att berättelsen sätts i förhållande till samhället idag. Lindqvist betonar verkets 

relevans, då han menar att flera tusen svenskar idag härstammar från Vasaätten. Harrison 

diskuterar risken för sjukdomens återkomst sett till den utveckling människan åstadkommit 

sedan dess att pesten härjade i Europa. Tosh menar att det är nödvändigt att man förstår att 

människor som levde innan oss hade andra uppfattningar, rädslor och förväntningar än vad vi 

har idag. I uppsatsens teoriavsnitt uppmärksammas begreppet anakronism, som Tosh menar är 

historiemedvetandets motpol. Under analysen uppstod en förundran över att både De vilda 

Vasarna och Ofredsår problematiserar begreppet. Tosh beskriver att anakronism innebär en 

förutfattad tanke om att människor som kom före oss delade samma tankesätt och utförde 

samma handlingar som människor gör idag.80 Lindqvist påpekar att skribenter ofta ställer 

frågor till historien när de själva aldrig har levt under samma omständigheter eller delar 

liknande erfarenheter som de historiska personerna de ifrågasätter. Englund menar att det 

finns en skillnad mellan dåtidens familjesyn och nutidens. Han betonar även att dagens bild av 

historiens kungar är missvisande, då de idag många gånger betraktas som hänsynslösa 

tyranner vilket Englund menar inte alltid är fallet. Vid analysen är det exemplariska 

historiemedvetandet mest applicerbart, eftersom det har en tanke om att förändringsprocesser 

i historien sätts i förhållande till levnadsregler och normer på ett principfast sätt, vilka i sin tur 

klarläggs som aktuella över tid. 

 

Responsen som verken fick från forskarvärlden ger en intressant inblick i den akademiska 

världens reaktioner. En utmärkande del av responsen är att en av uppsatsens författare till de 

populärhistoriska verken, Harrison, gav kritik i Svenska Dagbladet till Lindqvist, en annan av 

uppsatsens populärhistoriska författare. Kritiken som Harrison själv fick motta för Stora 

Döden handlade främst om Harrisons attityd gentemot plagiat. Englund fick motta respons av 

mer kluven form. Robert I. Frost anmärkte Englunds okunskap om östeuropeisk krigsföring. 

Maria Sjöberg berömmer Englunds uppmärksammande av kvinnor och barn i krig, men 

ifrågasätter hans vidhållande, då hon menar att det inte existerar några kvantitativa 
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beräkningar inom området. Det mottagande som verken fick från den akademiska världen går 

att sammanfatta som huvudsakligen negativ. Vissa historiker gör valet att se på 

framtidsaspekten som ”spekulation och gissningar utan förankring i källmaterial”,81 vilket 

skulle kunna vara en förklaring till det i stort sett negativa gensvaret som verken har fått efter 

deras utgivande. 

 

Responsen som verken fick från allmänheten ger en betydligt mer mångfacetterad bild. Flera 

av källorna var skrivna för att kritisera verken, men det fanns källor som ämnade antingen 

delge positiva aspekter av verken eller hylla dem. På webbplatscommunityt Goodreads fanns 

samtliga tre verk utlagda. Betygsättningen av verken var relativt hög, då högsta betyg var 5 

och samtliga verk låg på ett betyg över 3,5. Ofredsår hade fått kommentarerna att det är det 

främsta svenska verket som behandlar trettioåriga kriget samt att läsarna hade önskat fler 

känsloskildringar av karaktärerna. Kommentarerna till Stora döden var få, men de 

kommentarerna som fanns publicerade ansåg att det berättade verkligheten av digerdöden. De 

vilda Vasarna hade fått kommentarer som berömde Lindqvists enkla och lättsamma språk. 

Den enda synpunkten verket fick var att läsarna ansåg att den krävde ett historieintresse. 

 

I bokrecensionerna i dagspressen får verken ta emot både hyllningar och synpunkter. I 

Aftonbladet blev Harrison och Stora Döden återigen kritiserade för plagiat. Skribenten 

uppmärksammar att villkoren som ställs på populärhistoriska berättelser är högre än de som 

ställs på akademiska avhandlingar. I en bokrecension i Östgöta Correspondenten ger 

skribenten beröm till Lindqvist för att verket låter läsaren följa den enskilda individen. I en 

bokrecension i Gefle Dagblad får De vilda Vasarna eloge då skribenten anser att verket är det 

mest fulländande om Vasafamiljen. De båda skribenterna har upptäckt flera anakronismer i 

verket, men är överens om att detta inte påverkade upplevelsen av verket. Englunds Ofredsår 

recenserades av en skribent i Dagens Nyheter. Skribenten anser att de detaljerade 

krigsskildringarna till sist blir till en onödig upprepning. En reflektion görs över hur dessa 

krigsskildringar blir till en beundran för läsaren. Skribenten menar att han själv var förundrad 

över att det var svenskar som hade utfört de brutala handlingarna. Avslutningsvis menar 

skribenten att detta kan ha lett till arbetets uppskattning. Detta skulle även kunna vara 

förklaringen till skillnaden mellan responsen i forskarvärlden och responsen från allmänheten. 
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5. Populärhistoria i undervisningen 

I följande kapitel kommer uppsatsens didaktiska frågeställning att besvaras med hjälp av att 

intervjuer med tre verksamma historielärare i gymnasieskolan sätts i förhållande till 

ämnesplanen och resultaten från uppsatsens analys. Syftet med kapitlet är dels att diskutera 

hur populärhistoria kan användas i ett undervisningssyfte, dels att reflektera över både svaren 

som uppsatsen har givit och reflektera över uppsatsarbetet i sig. 

 

För att besvara uppsatsens didaktiska frågeställning valde jag att genomföra intervjuer med tre 

verksamma historielärare på gymnasienivå. De fullständiga intervjuerna presenteras som 

bilagor i föreliggande uppsats. Frågorna som lärarna fick besvara var följande; 

1. Använder du dig av populärhistoria i din undervisning? 

2. Vad ser du för fördelar med att använda dig av populärhistoria i undervisningen? 

3. Vad ser du för nackdelar med att använda dig av populärhistoria i undervisningen? 

4. Vad tycker dina elever om populärhistoria i undervisningen? 

5. Skulle populärhistoria fungera i undervisningssyfte gällande historiebruk? I så fall, på 

vilket sätt? 

 

I ämnesplanen för historia ligger en betoning på att undervisningen ska hjälpa eleverna att 

utveckla deras historiemedvetande. Eleverna ska få möjlighet att stärka sin ”förmåga att 

använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden”. 

I Historia 1b är ett av kunskapskraven att eleven ska kunna ”ge exempel på, och förklara, 

samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden” samt ”dra några 

slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för 

framtiden”.82 I samtliga tre populärhistoriska verk är historiemedvetandet tätt förekommande, 

då verken flertalet gånger anknyter till deras egna samtid. Två av tre intervjuade lärare 

använder sig regelbundet av populärhistoria i sin undervisning. De ser fördelar med det 

eftersom det många gånger har hjälpt att fånga elevers engagemang för historia, då 

populärhistoria har en förmåga att levandegöra historien.83 En lärare menar att fördelarna med 

att använda sig av det i undervisningen är enstaka, eftersom det finns rikligt med annat 

läromedel som är mer lämpligt.84 En lärare anser att materialet som används i undervisningen 

                                                
 
82 Ämnesplan – Historia (Gymnasieskolan) <https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-
program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/historia> Avläst den 29/1 2019. 
83 Intervju med lärare 1 & 3. E-mail. 10/1 2019, 14/1 2019. 
84 Intervju med lärare 2. E-mail. 11/1 2019. 
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kan riskera vara tendensiöst.85 I intervjuerna var lärarna överens om att populärhistoria i 

undervisningen kan riskera att bli till underhållning istället för undervisning, vilket leder till 

att syftet inte når eleverna. En lärare väljer dock att se som ett möjliggörande, genom att man 

som lärare kan påvisa att historia kan tillämpas på flera sätt.86 

 

En av frågorna som ställdes till lärarna behandlade populärhistoriens tillämpningsförmåga på 

undervisningen gällande historiebruk. I ämnesplanen nämns det att eleverna ska få möjlighet 

att stärka både sin ”förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska 

metoder” och sin ”förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i 

olika sammanhang och under olika tidsperioder”. För kursen Historia 1b är ett av 

kunskapskraven att eleven ska kunna ”redogöra för några historiska skeenden och händelser 

som har använts på olika sätt samt förklara varför de har använts olika” samt ”ge några 

exempel på olika sätt att använda historia och värdera deras betydelse för nutida skeenden och 

händelser”.87 Lärarna var överens om att populärhistoria är passande, och möjligen mest 

applicerbart, i undervisning som behandlar historiebruk och källkritik. Eleverna bemöter 

populärhistoria dagligen, vilket leder till att historiebruk är applicerbart på ett sådant 

perspektiv av historien då det blir påtagligt för eleverna.88 För att sätta detta i förhållande till 

vad uppsatsens undersökning har visat går det att se att de populärhistoriska verken bland 

annat har blivit kritiserade för oriktiga fakta och överdrivna dramatiseringar. Dock 

uppmärksammas anakronism åtskilliga gånger i två av tre studerade verk, trots att begreppet 

inte är utskrivet i texten. 

 

För vidare undersökning hade man kunnat studera ett större antal populärhistoriska verk och 

se ifall det förekommer teman som utmärker det populärhistoriska författandet genomgående i 

det tänkbara bredare källmaterialet. En nackdel med att studera ett fåtal verk är att de inte kan 

täcka hela det populärhistoriska författandet, vilket en mer omfattande undersökning hade haft 

potential att göra. Ett alternativ på vidare undersökning hade kunnat vara att göra en liknande 

undersökning, men att lägga fokus på den kommersiella aspekten istället för 

historiemedvetandet. Ett annat alternativ på vidare undersökning hade kunnat vara att studera 

den respons som populärhistoriska verk har fått efter dess utgivning, både från forskarvärlden 

och från allmänheten, och då på en mer djupgående nivå analysera vad detta kan bero på. 

                                                
 
85 Intervju med lärare 1. E-mail. 10/1 2019. 
86 Intervju med lärare 3. E-mail. 14/1 2019. 
87 Ämnesplan – Historia (Gymnasieskolan) <https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-
program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/historia> Avläst 29/11 2019. 
88 Intervju med lärare 1, 2 & 3. E-mail. 10/1 2019, 11/1 2019, 14/1 2019. 
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Bilagor 

Nedan presenteras de intervjuer som gjorts med tre verksamma historielärare i 

gymnasieskolan. Intervjufrågorna skickades via e-mail, vilket leder till att lärarna har gett sina 

svar utefter dessa fem frågor. 

 
Intervju med lärare 1. 
1. Använder du dig av populärhistoria i din undervisning? 

Jag har använt mig av populärhistoria i historieundervisningen, både i Historia 1b och 

Historia 1a1. Materialet som har använts har varit både artiklar från tidningar såsom Populär 

Historia, filmer, låtar. 

 

2. Vad ser du för fördelar med att använda dig av populärhistoria i undervisningen? 

En stor fördel med framförallt film och musik är att det bidrar till att väcka och fånga 

elevernas intresse och att det blir något konkret för dem att knyta an till. Pratar man 

exempelvis om franska revolutionen kan det te sig lite abstrakt och avlägset för eleverna, och 

kanske svårt att relatera till. Om populärhistoria används samtidigt, exempelvis film som 

Marie Antoinette, blir det mer levande och konkret. Marie Antoinette blir en verklig person 

som går att relatera till på ett helt annat sätt än endast som en person i en bok. För elever som 

har svårt att ta till sig texter kan filmer också hjälpa till att göra materialet mer tillgängligt. 

 

3. Vad ser du för nackdelar med att använda dig av populärhistoria i undervisningen? 

En nackdel med att använda sig av populärhistoria är att det förmodligen är vinklat åt ena 

eller det andra hållet beroende på syftet med publikationen (filmen, låten, artikeln etc) och 

vad som finns för tankar och åsikter hos skaparen angående ämnet. Också är en annan nackdel 

att ex filmen förmodligen är präglad av sin samtid, om syftet med att visa filmen är att ge en 

bild av hur det var i Frankrike vid tiden för revolutionen kommer den falla då den dels inte 

visar hur livet såg ut för de som inte bodde i Versailles, samt att filmen med stor sannolikhet 

anpassats för att göras mer intressant. Är syftet dock att visa hur Marie Antoinette kan tolkas 

som person och ev jämföra filmen med samtidsskildring blir fokuset ett helt annat.  

 

4. Vad tycker dina elever om populärhistoria i undervisningen? 

I de klasser där jag har arbetat med populärhistoria har gensvaret varit positivt, framförallt vad 

gäller film- och musikbiten. De har upplevt att materialet blir mer lättillgängligt och mer 

intressant. 
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5. Skulle populärhistoria fungera i undervisningssyfte gällande historiebruk? I så fall, 

på vilket sätt? 

Ja, det tycker jag absolut. Populärhistoria är ju ett sätt att förhålla sig till historia med olika 

syften, och dessa syften kan variera över tid. I och med att det förmodligen är populärhistoria 

som eleverna mest möter på sin fritid så blir det även ett sätt för dem att vara mer källkritiska 

om populärhistoria används vid undervisningen om historiebruk. Även just för som redan 

nämnts att syften med att publicera olika historiska medier kan variera över tid, och för att på 

ett kritiskt sätt kunna ta sig an samtidens historiebruk är populärhistoria nödvändigt. 
(Källa: Intervju med lärare 1. E-mail. 10/1 2019.) 

 

Intervju med lärare 2. 
1. Använder du dig av populärhistoria i din undervisning? 
Nej, väldigt sällan om någonsin. Det skulle i så fall vara i form av spelfilm som används för 

historiebruksanalys. Det är, i de fallen, inte själva spelfilmens historiska innehåll som 

kunskapskälla som är föremål för analys, utan snarare hur filmen gör bruk av historia. 

 

2. Vad ser du för fördelar med att använda dig av populärhistoria i undervisningen? 

Få. Det finns fullgott undervisningsmaterial och läromedel. 

 

3. Vad ser du för nackdelar med att använda dig av populärhistoria i undervisningen? 

Vi riskerar att underhållningsvärde ersätter akademisk höjd och reliabilitet. 

 

4. Vad tycker dina elever om populärhistoria i undervisningen? 

De skulle säkert föredra ett mer populärhistoriskt innehåll, ofta för att de upplever det mer 

entusiasmerande och mer lättviktigt. 

 

5. Skulle populärhistoria fungera i undervisningssyfte gällande historiebruk? I så fall, 

på vilket sätt? 

Ja, I just historiebruksammanhang är det väldigt användbart (se svar 1). Det finns jättegod 

handledning för den typen av didaktiska grepp genom, t.ex., Ulf Zanders "Clio på bio". 
(Källa: Intervju med lärare 2. E-mail. 11/1 2019.) 
 

Intervju med lärare 3. 
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1. Använder du dig av populärhistoria i din undervisning? 

Ja, jag använder populärhistoria i undervisningen främst genom spelfilmer, musik och främst 

då när vi arbetar med historiebruk. Eleverna får också analysera TV-spel m.m. utifrån 

historiebruk. Ibland använder jag också populärvetenskapliga artiklar i undervisningen i 

historia. Ofta för att fånga elevernas intresse inför ett nytt arbetsområde. 

 

2. Vad ser du för fördelar med att använda dig av populärhistoria i undervisningen? 

Det är ett välfungerande sätt att fånga elevernas intresse på. Många elever är intresserade av 

ämnet, just utifrån ett populärhistoriskt perspektiv. De har sett mycket film, spelat historiska 

spel m.m. Att använda populärhistoria på ett annat sätt tror jag är viktigt som lärare. Att man 

visar på exempelvis filmer de inte tidigare sett, eller att prata om historiebruk utifrån nya 

perspektiv. Likaså fungerar det bra att använda i arbetet med källkritik. 

 

3. Vad ser du för nackdelar med att använda dig av populärhistoria i undervisningen? 

Det finns en risk att eleverna inte "tar det på allvar" på samma sätt om man använder sig av 

populärhistoria. Vissa elever är skolade att det finns populärhistoria och "skolhistoria". Men 

genom diskussion och genom att vidga perspektiven så tycker jag att man kommer åt det 

problemet och får eleverna att se att man kan använda historia på många olika sätt och man 

kan presentera historia på olika sätt. 

 

4. Vad tycker dina elever om populärhistoria i undervisningen? 

Många elever uppskattar det. De tycker att det blir mer "avslappnat" än med traditionell 

historieundervisning. Många elever uppskattar också att jag som lärare ser till hur eleverna 

möter historia, ofta genom populärhistoria, och att jag visar att alla sätt att nå kunskaper om 

historieämnet är bra, så länge det är källkritiskt korrekt, eller iallafall att man är medveten om 

vad som kan vara "kryddad sanning". 

 

5. Skulle populärhistoria fungera i undervisningssyfte gällande historiebruk? I så fall, 

på vilket sätt? 

Jag anser att populärhistoria fungerar mycket väl i undervisningssyfte gällande historiebruk. 

Min erfarenhet är att elever gärna genomför uppgifter och analys av exempelvis film, spel och 

musik med historisk bakgrund. Jag som lärare ser också vinningen i att elever på 

yrkesprogrammen uppskattar detta arbetssätt mycket. 

(Källa: Intervju med lärare 3. E-mail. 14/1 2019.) 


