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Abstract     

Title: In the eyes of the lord, we are all smalanders 

Regional identity and history usage around prominent historical individuals 

from Smaland 

When history is discussed, it is commonly done in a national or international setting. The 

regional or local levels are often not discussed. This essay wills therefore investigate 

how the regional identity in the province of Småland is represented as pertaining to a 

select few historically significant individuals i.e. Nils Dacke, Carl von Linnaeus, Esaias 

Tegnér, Elin Wägner, Vilhelm Moberg & Astrid Lindgren.  Narrative identity and 

history usage are the main theoretical standpoints of this investigation. The method 

consists of qualitative text analysis applied to a number of examples of history usage tied 

to the select individuals. The sources used are mainly online information targeted at 

visitors. The results show a varying degree of impact on the provincial history usage, 

with Dacke, Lindgren and Moberg being clearly linked to “Småland” identity, while the 

other individuals where less tied to the region specifically.  The identity expressed in the 

media examined was well in line with what can be found in earlier works on regional 

history and identity in Småland. 

Key words: history usage, regional identity, Smaland, public narrative, narrative identity 
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1 Inledning 

När det pratas om regionala identiteter i Sverige kan ett antal regioner dyka upp till 

exempel Skåne, Gotland, Dalarna och Jämtland. Bilden av vad som är unikt för Småland 

speglas genom författare som Astrid Lindgren, Vilhelm Moberg och personer inom 

andra fält som Nils Dacke och Carl von Linné. Dessa individer har inte bara i dåtiden 

format bilden av Småland utan är än idag viktiga symboler för Småland och dess 

landskapsidentitet. Linnéuniversitetet som detta arbete är författat vid är ett utmärkt 

exempel på hur detta speglar sig idag. Exempelvis har Nils Dacke otaliga ställen 

uppkallade efter sig till exempel sportklubbar och skolor.  I Vimmerby är arvet efter 

Astrid Lindgren framträdande och en stor temapark finns för att hylla hennes litterära 

värld.  

Vilhelm Mobergs påverkan är mycket den stark och Mobergs fiktiva berättelse har blivit 

arketypen för de svenska utvandrarna till Amerika. Alla dessa olika influenser har 

bidragit till den småländska identiteten i allmänhetens ögon. Brukandet av dessa 

personer, deras verk och profiler, samt olika händelser som involverar dem har pågått 

under mycket lång tid. Monument, minnesmärken och namngivande av gator och 

byggnader identifierar dessa människor med platsen. I ett flertal fall gäller detta särskilt 

skolbyggnader, vilket är intressant gällande historiebrukets påverkan på undervisningen. 

I Växjö förekommer exempelvis Elin Wägnerskolan, samt Linnéuniversitetet som är 

uppkallade efter områdets profiler. Tidigare fanns även en grupp skolor uppkallade efter 

den Jönköpingskonstnären John Bauer i Småland, vilka senare gick i konkurs. Allt detta 

berör alltså historiebruk, vilket är en del av kursplanen för historia. Denna undersökning 

kommer att diskutera hur historiebruket i landskapet Småland interagerar med den 

regionala landskapsidentiteten. Hur detta kan inkluderas i historieundervisningen på 

högstadie-och gymnasienivå, kommer att diskuteras. 
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1.1 Syfte 
 

Denna undersökning är ämnad att undersöka det historiebruk som förekommit i Småland 

utifrån olika historiska personligheter som har haft anknytning till Småland, 

Undersökningen fokuserar på ett antal individer vilka har haft framträdande roller inom 

sina fällt på en nationell och i vissa fall internationell nivå. Fokus ligger på hur de 

historiska personerna påverkat landskapsidentiteten och hur detta manifesterats i 

kulturyttringar som kommunal marknadsföring och monument etc. Detta kopplas sedan 

samman med hur detta påverkar elevers uppfattning av landskapets identitet. Detta är av 

särskilt intresse då flytt mellan regioner och länder idag är mycket vanligt och detta 

möjligen troligen påverkar skapandet av en landskaps och lokal identitet. 

1.2 Frågeställningar 
Hur har framstående personligheter i Småland påverkat presentationen av det egna 

landskapet och det egna lokalområdet? Skiljer sig detta från den bild som finns av 

personligheterna utanför Småland? 

Hur har historiska individer använts för att profilera områden med anknytning till 

figurerna? Vilka aspekter av personligheterna lyfts fram och vilka aspekter tas inte upp? 

Hur kan historiebruket på lokal och regional nivå påverka undervisningen?  Hur kan 

kravet på likvärdighet i undervisningen kombineras med användandet av historiska 

företeelser i närområdet? 

2 Metod och material 

Denna undersökning kommer att behandla olika typer av historiebruk i relation till 

historiska personer, samt deras eftermälen. Undersökningen är avgränsad till 6 personer, 

vilka alla har verkat och/ eller har sitt ursprung i Småland. Personerna är Nils Dacke, 

Carl von Linné, Esaias Tegnér, Elin Wägner, Vilhelm Moberg och Astrid Lindgren. 

Exempel på historiebruk som ska undersökas är statyn av Nils Dacke i Virserum, Växjö, 

namngivning av diverse institutioner exempelvis Linnéuniversitetet, samt kommunal 

information och marknadsföring för olika orter som kopplar sig samman med 
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individerna. Just dessa personer har valts för att representera olika samhällsområden och 

hur dessa interagerar med småländsk identitet. Flera författare hade kunnat nämnas, 

exempelvis Pär Lagerkvist, men detta hade troligen blivit en mer ensidig, 

litteraturfokuserad studie. Dacke, Linné och i viss mån Wägner har haft påverkan inom 

andra fält, vetenskap och politik, vilket reflekterar en annan aspekt av ”småländskhet”.  

Metoden är kvalitativ och fokuserar på analysen av historiebruk i förhållande till 

Karlssons typografi, samt teorier om identitetsskapande. Bland annat kommer Sommers 

och Gibsons diskussion om narrativ identitet att användas.
1
 Detta innebär att även 

metoden kommer att färgas av narrativanalys, då studie av identitets skapande genom 

narrativ förekommer.
2
 Detta gäller särskilt offentliga narrativ, vilka är narrativ som 

innefattar fler personer än individen. I denna undersökning gäller detta alltså narrativ 

kring Småland och smålänningar.
3
 Också en hel del forskning inom området 

regionalhistoria och lokalhistoria, med ett särskilt fokus på Småland kommer till 

användning. Även pedagogiska diskussioner kommer att användas för att analysera 

slutresultatet, men dessa kommer huvudsakligen att vara avgränsade till en egen 

sektion.
4
 

Urvalet av stoff kommer att begränsas till officiella hemsidor, minnesmärken etc. 

eftersom det är denna som torde betraktas som utgångspunkten för vad som accepteras 

och betraktas som okontroversiellt. Även de kommersiella vinklarna kan vara i högsta 

grad intressanta då detta bruk åtminstone kan antas vinkla historien för att skapa en 

passande bild för turism och/eller andra näringar. Urvalet var även begränsat i 

omfattning, då ett flertal av personerna skulle kunnat studeras betydligt mer utförligt, 

men arbetets begränsning i tid och omfång gjorde detta opraktiskt.  

                                                      
1
 Sommer, S & Gibson, G. (1994). Social theory and the politics of identity. Oxford: Blackwell. s.62 

2
 Boréus, K., & Bergström, G. (2018). Textens mening och makt : Metodbok i samhällsvetenskaplig text- 

och diskursalys (Fjärde upplagan. ed.). Lund: Studentlitteratur.s. 221 
3
 Boréus, K., & Bergström, G. (2018). Textens mening och makt : Metodbok i samhällsvetenskaplig text- 

och diskursalys (Fjärde upplagan. ed.). Lund: Studentlitteratur.s. 245 
4
 Karlsson, K., & Zander, U. (2014). Historien är närvarande : Historiedidaktik som teori och tillämpning 

(1. uppl.. ed.). Lund: Studentlitteratur. s.70 
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Metoden har likheter med studier av museer och liknande utställningar, då materialet 

består av officiell information, vilken är ämnad att upplysa om historiska personer och 

händelser. Ett antal av de föremål som kommer att undersökas är även utställda på 

offentlig plats som monument och minnesmärken, vilket liknar hur museiföremål ställs 

ut. Dock är huvuddelen av informationen inte samlad i ett rum på samma sätt som i ett 

museum. Studiens bredd betyder även att antalet undersökta föremål per individ kommer 

att begränsas till de mest framstående och officiella exemplen. Detta har nackdelen att 

det är svårt att göra mer djupgående analyser av de olika individerna, men det bidrar till 

en bredare bild av historiebruket. 

Undersökningen kommer även att innefatta hur de olika personerna uppfattas utanför 

regionens gränser. Detta för att identifiera hur kopplingen mellan regionens syn på 

individen som undersökts och den nationella bilden. Det är högst möjligt att bilden av de 

personligheter som undersöks skiljer sig åt i det nationella perspektivet, exempelvis 

gällande Nils Dacke. Detta utgör en mindre del av underökningen på grund av 

utrymmesavgränsning, men detta hade kunnat vara intressant att underöka djupare vid en 

framtida undersökning.  

2.1 Material 
Det material som undersöks i denna uppsats huvudsakligen information från internet, 

som presenterar antingen orter, besöksmål, områden eller institutioner. De källor som 

valts har valts för att representera ett urval av det historiebruk som bemöter en besökare, 

eller intresserad person som söker information om Småland. De utgör ett bra underlag 

för att studera vilken självbild som finns i Småland och hur det egna landskapet 

presenteras. Detta är intressant att sedan jämföra med de andra landskapsrepresentation-

erna som förekommer i tidigare forskning. Källorna är huvudsakligen knutna till 

Småland, men några källor är bundna vid andra orter. Detta för att även belysa det 

perspektiv som finns på de undersökta personligheterna utanför Småland. Delar av visst 

material finns även i fysisk form och består av statyer eller monument, vilka är tämligen 

synliga och intressanta historiebruk.  
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Källorna som valts är alltså inte arkivmaterial eller liknande, då undersökningen 

fokuserar på ett mer modernt historiebruk, vilket källorna är högst relevanta för. 

Undersökningen kräver att de källor som studeras manifesteras i nutiden, vilket alltså 

inte varit möjligt om äldre material undersökts. De är även relevant att diskutera hur de 

bilder som förmedlas i dessa tämligen vardagliga källor skapar en bild av vad det är att 

vara smålänning. Detta är särskilt intressant då många människor, särskilt unga har andra 

bakgrunder, eller andra bilder av vad småländskhet är. Därför är det intressant att studera 

hur småländskhet och Småland beskrivs ur ett mer officiellt perspektiv. Vilka sidor 

framhävs och vilka döljs? 

3 Tidigare forskning 

3.1 Småland som region och dess roll i historien 
Vad som är en region i Sverige är inte nödvändigtvis självklart. Vi har inte delstater som 

i USA, eller grevskap som i Storbritannien. Istället är indelningarna i kommuner, 

socknar, län, stift, och landskap, vilka har varierat över tid. I boken Regionernas roll i 

Sveriges historia definierar Aronsson regioner i Sverige utifrån institutionalisering av 

staten, vilken funktionalitet som regionen har och subjektiv identitet, alltså den identitet 

som upplevs av befolkningen själv. Dessa uppdelningar är inte nödvändigtvis 

synkroniserade med varandra och statens indelning liknar inte alltid befolkningens 

upplevelse av sin egna regionala identitet. Aronsson påpekar att det huvudsakligen inte 

finns någon institutionell struktur i Småland, med några mindre undantag som till 

exempel Smålands akademi. Småland är rent administrativt indelat i huvudsakligen tre 

län, samt mindre delar landskapet i Östergötlands län och Hallands län, som numera 

ingår i landskapet. Småland som idé är snarare kopplad till kulturella och geografiska 

positioner snarare än centralmaktens indelning. Smålands skogighet och torftiga mark 

har bidragit till både Smålands geografiska utseende och kulturella identitet, vilket 

återspeglas i till exempel litterära verk och målningar. Aronsson menar att den 

småländska landskapsidentiteten till stor del gör sig gällande särskilt för personer utanför 
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det egna landskapet, vilket exempelvis tydliggör sig på studentföreningar, nationer, på 

universitet som Uppsala och i Lund.
 5

  

Att ha en stark regional identitet, särskilt kopplat till ett landskap är dock inte konsekvent 

genom landet, utan finns främst i områden som Jämtland och Skåne, medan den är 

betydligt svagare i till exempel Halland. Detta har delvis att göra med Hallands 

historiska roll som gränsområde med nära kontakter både till Danmark och till Sverige, 

medan Skåne mer tydligt gick från danskt till svenskt. Den småländska identiteten skiljer 

sig dock i vissa avseenden från till exempel den skånska eller den jämtländska 

identiteteten då den är kulturell, snarare än politisk, vilket de andra exemplen har mer av. 

Småland har till skillnad från Skåne och Jämtland, inte tillhört Danmark/Norge och 

saknar därför denna dimension av sin identitet.
6
 Idén om den regionala identiteten har 

även förstärkts av så kallad hembygdslitteratur, vilken växte fram genom författare så 

som Esaias Tegnér och Vilhelm Moberg i det småländska sammanhanget.
7
 

Småland har rent historiskt även ett visst mått av politisk självständighet och kopplingen 

till de dåvarande danska grannlandskapen var i vissa avseenden till och med starkare än 

vad bandet var till statsmakten under den sena medeltiden. Exempelvis hade 

befolkningarna i Värend och Finnveden, alltså i södra och västra Småland, beslutat att 

varna grannlandskapen det vill säga. Blekinge och Skåne, vid kommande krig. Denna 

identifiering med grannarna snarare än stadsmakten var även en av orsakerna till 

Dackefejden där gränshandeln var en av stridsfrågorna.
8
 

Inom det nutida civilsamhället visar sig den regionala identiteten exempelvis genom 

identifiering med regionala namn, eller symbolfigurer. I det småländska området gäller 

detta till exempel Dacke eller Astrid Lindgren, vilka har gjort avtryck på både 

lokalområdet och Småland som helhet. Identifikationen sker huvudsakligen på 

                                                      
5
 Aronsson, P, 1995 Regionernas roll i Sveriges Historia, Gotab: Stockholm s.73-75 

6
 Aronsson, P, 1995 Regionernas roll i Sveriges Historia, Gotab: Stockholm s.80-83 

7
 Aronsson, P, 1995 Regionernas roll i Sveriges Historia, Gotab: Stockholm s.166 

8
 Aronsson, P, 1995 Regionernas roll i Sveriges Historia, Gotab: Stockholm s.160-161 
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landskapsnivå, det vill säga. Småland, snarare än den lokala orten, eller den lokala 

underregionen som till exempel Finnveden, Värend eller Njudung.
9
  

3.2 Regional identitet - Sverige och Frankrike 
 

I antologin Kultur, Plats, Identitet analyserar Trepagny skillnaden mellan återspeglingen 

av regional identitet i franska och svenska offentliga hemsidor för två olika regioner.  

Trepagny utgår från konstaterandet att många europeiska länder har regionala 

representerande församlingar skapats och fått större rättigheter, exempelvis i 

Storbritannien. Detta har inte har skett i Sverige på samma sätt. I Sverige finns 

decentraliseringen snarare inom avskilda områden som till exempel kulturpolitik som 

även styrs relativt demokratiskt.
10

 

Ett sätt som denna regionala kultur manifesteras på är olika hemsidor som marknadsför 

regioner och orter. Detta har undersökts år 2003 av Veronica Trepagny i svensk och 

fransk regional marknadsförning på officiella hemsidor. Hemsidorna undersöks för att 

identifiera skillnader i funktionalitet och uttryck för kulturell identitet. Den svenska 

regionala hemsidan är till stor del administrativ och fokuserar på landstingets roll som 

sjukvårdsadministratör. Hemsidan som undersöks är Västra Götalands läns officiella 

hemsida. Hemsidan framstår som ”tråkig”, men funktionell och tillhandahåller ett antal 

länkar till ytterligare hemsidor. Den franska regionen beskrivs i betydligt mer kulturella 

termer och saknar funktionaliteten beskrivs i den svenska hemsidan. I den svenska 

kontexten läggs stort fokus på barn och ungdomars kulturella uttryck. Den franska 

hemsidan fokuserar till stor del på den regionala occitanska identiteten. Den svenska 

hemsidan sidan saknar dock ett sådant fokus. Den franska hemsidan saknar dock till viss 

del funktionalitet, då större fokus läggs på förmedlandet av den occitanska identiteten 

och regionens särart.
11

 

                                                      
9
 Aronsson, 1995 Regionernas roll i Sveriges Historia, Gotab: Stockholm s. 81 

10
 Trepagny, V. Kultur, Plats, Identitet : Det Lokalas Betydelse I En Globaliserad Värld. Nya Doxa: Nora 

2003 s.65-71 
11

 Trepagny, V. Kultur, Plats, Identitet : Det Lokalas Betydelse I En Globaliserad Värld. Nya Doxa: Nora 

2003 s.72-82 
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Trepagnys studie visar på de svenska regionernas funktionalitet, i jämförelse med den 

franska sidans mer kulturella inriktning. Denna tendens är av intresse som 

jämförelsepunkt med de småländska hemsidorna som undersökts. 

3.3 Regionalism – Skåne 
Idvall presenterar i studien kartornas kraft hur Skånes identitet som landskap interagerar 

med politiskt beslutsfattande, i detta fall anläggandet av Öresundsbron. Han konstaterar 

att Skåne har en långtgående tradition av regional särprägel i förhållande till andra 

svenska områden. Detta gjorde området särskilt passande för att bli försöksområde för 

den nya regionsindelningen med självstyre, då det redan funnits en önskan till självstyre 

på regional nivå. Den skånska flaggan är en symbol som anammats av turistnäringen, 

men även av den regionala styrelsen. Under 1990- talet ökade även intresset för skånsk 

historia innan och under anslutningen till Sverige.  

Även om viss tvekan att diskutera vad som är skånskt, så fokuserar historiker oftast på 

tiden för Skånes inlemmande i Sverige. Dock förekommer inget hävdande av Skåne så 

som en egen nation, som till exempel katalanerna skulle kunna kallas. Nationalism i 

ordets moderna mening fanns ännu inte under denna tidsperiod, utan skåningarna kom 

att stödja Sverige av mer pragmatiska skäl. I Skåne finns dock det unika att byggnader 

från den danska tiden finns kvar och även andra spår av dansk kultur. Detta skapar vad 

som kallas ett dubbelt kulturarv där det svenska arvet och det danska båda lever kvar.
12

 

3.4 Regionalism- Blekinge 
Häggström diskuterar i sitt verk ”Levda rum och beskrivna platser” hur regionala 

identiteter manifesteras i Blekinge och Jämtland. De regionala identiteterna förknippas 

med landskapet, medan länet kopplas till politisk administration. Blekinge har likt andra 

landskap ett antal narrativ, vilka försöker förklara landskapets ursprung och särart. 

Blekinges ursprung tillskrivs i äldre historieskrivning som härstammande från 

Listerlandet i västra Blekinge och befolkningen där beskrivs bära på drag av det 

”ursprungligt” blekingska. Denna beskrivning har rötter i rasbiologiska teorier, vilka 

                                                      
12

 Idvall, M. (2000). Kartors kraft : Regionen som samhällsvision i Öresundsbrons tid. Lund: Nordic 

Academic Press.s. 263-72 
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dominerade under det tidiga 1900-talet. Skildringar av blekingen beskrivs år 1913 av 

Gaston Backman som grym och alkoholiserad och även ”starkt uppblandade med 

främmande raselement”. Mer positiva bilder av landskapet beskriver Blekinge som 

”Sveriges trädgård” med småbrukare som för en strävsam tillvaro. I allmänhet ligger i 

beskrivningarna av Blekinge ett stort fokus på naturen och dess skönhet och 

blomsterrikedom.
13

 

3.5 Regionalism Jämtland 
I Jämtland finns en tydligare regional historieskrivning baserad på idén om den 

”medeltida bonderepublik” som ska ha funnits innan landskapet inlemmades i Norge. 

Huruvida detta stämmer rent historiskt har varit föremål för debatt bland svenska och 

norska historiker. Oavsett den historiska backgrunden till detta påstående, så har denna 

uppfattning ett symbolvärde för den jämtländska identiteten. I Jämtland finns ett starkt 

fokus på den egna kulturella identiteten, vilken kallas ”kulturväckelsen”, vilken även 

inkluderade stadsbefolkningen. ”Bygden” blev en tydlig motvikt till den allt ökande 

moderniseringen och industrialiseringen. En idealbild av ”jämtlandsbonde” blev en 

tydlig symbol för den jämtländska identiteten.
14

 

Bilden av det jämtländska har till stor del påverkats av synen på Jämtland som ett fritt 

bondesamhälle, vilket manifesterades genom republikstanken. Denna bild har 

förespråkats av exempelvis Erik Festin. Andra representationer lägger ett betydligt större 

fokus på den starkt patriarkala struktur som rådde på de jämtländska släktgårdarna, där 

fäder och farfäder styrde och även utvidgade familjer kunde bo tillsammans även när 

detta försvunnit i andra områden. Festins bild av den jämtländska bondens hemstad, är 

alltså en bild som inte inkluderar kvinnornas frihet.
15

  

                                                      
13

 Häggström, A. (2000). Levda rum och beskrivna platser : Former för landskapsidentitet (Kulturens 

frontlinjer, 30). Stockholm: Carlsson. s.72-77 
14

 Häggström, A. (2000). Levda rum och beskrivna platser : Former för landskapsidentitet (Kulturens 

frontlinjer, 30). Stockholm: Carlsson.s.77-81 
15

 Häggström, A. (2000). Levda rum och beskrivna platser : Former för landskapsidentitet (Kulturens 

frontlinjer, 30). Stockholm: Carlsson.s. 83-85 
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4 Teori 

4.1 Identitetsteori 
Denna uppsats kommer att behandla frågor om historiebruk och identitetsskapande på 

den regionala nivån.  

Ett begrepp som kommer att beröras i uppsatsen är offentligt narrativ. Det offentliga 

narrativet är en berättelse som är kopplad till kulturella och institutionella grupper. 

Narrativet kan ligga på olika nivåer från lokala samhällen till nationer. Dessa narrativ 

berättar historier om platser, vilka till varierande grad stämmer överens med 

verkligheten. I fallet Småland brukar det talas om företagsamhet, självständighet och 

ihärdighet som beståndsdelar av den småländska identiteten. Ibland blandat med en viss 

snålhet eller sparsamhet. Dackes bondeuppror, Vilhelm Mobergs utvandrare och Ingvar 

Kamprads affärsimperium kan alla åberopas för att skapa delar av denna identitet. Detta 

narrativ utelämnar ofta andra aspekter av verkligheten vilka stämmer sämre överens med 

denna bild. Det är viktigt att komma ihåg när identitet diskuteras att vi bär med oss ett 

antal identiteter hela tiden baserade på bland annat vår sociala, ekonomiska nationella 

och regionala miljö.
 16

 

4.2 Historiebruk 
Den historieforskning som förekommit under senare tid har expanderat synen av vad 

som ses som historisk kunskap. Från ett kraftigt fokus på den politiska historien har 

fokus delvis förflyttats till mer vardagliga och de tankesätt som var rådande. 

Historiebruk sker ofta av ett antal olika anledningar, vilka inte nödvändigtvis bör ses som 

konkurrenter, utan som byggstenar av historiebruket.  

Historiebruk är en viktig byggsten när det gäller skapandet av olika identiteter. Den 

nationella identiteten har ett visst stigma, då den utesluter personer med andra nationella 

bakgrunder och även potentiellt nationella minoriteter inom landet. Historiebruk med 

mer lokal, eller regional territoriell anknytning har betydligt mer positiva konnotationer. 

Arvet från Dackefejden i fr.a. Småland är ett exempel på detta mer regionalt och lokalt 
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förankrade historiebruk. Det talas bl.a. om Den goda hembygden som en arketyp, i 

motsats till den mer komplexa och mångfacetterade bilden av nationen. Trots denna 

arketyps existerande, är hembygdskunskap inte särskilt högt stående som skolämne, där 

nationell och global historia skattas högre. Ett mycket vanlig sätt att bruka historien är att 

använda historiska platser eller föremål för att attrahera besökare eller att profilera den 

egna regionen. Detta har ofta kallas för heritage industry, eller arvsindustrin, och 

kritiseras ofta för att framställa en schablonartad bild av historien. Detta gäller särskilt i 

regioner som allt mer avindustrialiseras och litar allt mer till turism. 
17

 

Även Klas Göran Karlssons typografi kommer att användas. Typografin förekom först i 

Karlssons arbete om historiebruk i samband med Sovjetunionens upplösning.
18

 

Vetenskapligt historiebruk 

Denna typ av historiebruk kallas även för klassiskt historiebruk och den lägger stort 

fokus på objektivitet och historikerns roll som yrkesperson. Utöver detta är det viktigt att 

påpeka att informationen i det vetenskapliga historiebruket inte är fullständigt neutral då 

urval har stor påverkan och även tolkningsprocessen kommer ofrånkomligen att 

åtminstone till viss del att vara samhällsberoende. I denna typ av historiebruk är historien 

att betrakta som en rad fakta, vilka inte nödvändigtvis innehåller särskilt mycket 

tolkning. Denna typ av historiebruk är främst förknippad med professionella historiker.
19

 

Existentiellt historiebruk 

Detta historiebruk kopplas till både kollektiv och individuell identitet. Denna typ av bruk 

består av traditioner, minnesmonument. Ofta är det existentiella historiebruket 

aktualiserat i samhällen i stor förändring eller kris, till exempel det israeliska samhället, 
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eller det armeniska samhället. Det existentiella historiebruket utförs inte av någon 

speciell grupp, utan idkas allmänt av människor för att ge uttryck för sin identitet.
20

 

Det moraliska historiebruket 

Det moraliska historiebruket uppmärksammar ofta ”utvecklingens baksida” där ofta 

ignorerade eller helt enkelt okända uppgifter kring bl.a. förtryck och diskriminering är 

föremål för kritik mot en tidigare historiesyn. I det svenska sammanhanget kan detta till 

exempel vara det svenska samhällets tvångssterilisering av socialt utsatta och etnisk 

avvikande människor under 1900-talet. Moraliskt historiebruk kan användas för att 

kritisera stater och andra auktoriteter vilka stått för förtyck i dåtiden, vilket innebär att 

detta ofta har politiska konnotationer. Det moraliska historiebruket är ofta samtidigt 

vetenskapligt, då nya källor öppnas för att undersöka källor som tidigare varit 

undangömda. 
21

 

Ideologiskt/ politiskt historiebruk 

Ett ideologiskt historiebruk går ut på att tolka historien enligt en ideologisk inriktning 

som passar för att legitimera en ideologisk ståndpunkt. Liberalismen har till exempel 

tolkats som den slutgiltiga ideologin för mänskligheten efter Sovjetunionens fall. ”Slutet 

på historien” var ett försök att formulera detta med historiska argument. Det ideologiska 

historiebruket används alltså för att ge argument åt en allomfattande syn på världen. Det 

politiska historiebruket har vissa likheter med ideologiskt historiebruk, men skiljer sig då 

inte hela historien brukas, utan istället mer specifika företeelser för specifika mål. Ett 

exempel på ideologiskt historiebruk, vilken utövats i Sverige är det nationella 

uppvaknande runt år 1905, då nationalmyter fick en återfödelse med symbolfigurer som 

Gustav Vasa och Gustaf II Adolf också känd som lejonet från Norden. Även Karl XII har 
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utmålats som en stor nationalhjälte, vilket delvis skilde sig från andra uppfattningar om 

honom från till exempel Voltaire.
22

 

Icke-bruk av historia 

Icke bruk består helt enkelt av att delar av historien utelämnas av olika anledningar. 

Detta kan ske till exempel för att distansera sin själv från oönskade delar av historien. 

Exempelvis kan detta bestå av att historiska personer beskrivs utifrån en sida. Churchill 

är ett exempel på en person, vars sämre sidor i många sammanhang inte nämns. Detta är 

ett tydligt exempel på historiskt icke-bruk. I det svenska sammanhanget kan man tala om 

ett icke bruk där rasbiologiska institutet och liknande under lång tid undveks eftersom 

det var politiskt obekvämt att vidkännas dessa händelser.
23

  

Förutom dessa typer av historiebruk finns även vad som kan kallas kommersiellt 

historiebruk. Istället för politiska eller ideologiska skäl så används historien för att 

generera besökare, eller att känna pengar på annat sätt. Denna typ av bruk är vanlig inom 

turismnäringen, men även genom kommuners marknadsförning, eller enskilda företags 

framställning av sig själva.
24

 

4.3 Regional identitet i Sverige 
Regionalitet under de senaste decennierna har fått en utökad betydelse i Sverige, så väl 

som i Europa. Detta gäller både i termer av administrativa indelningar och kulturella 

områden. Detta har oftast exploaterats av kommersiella intressen för att tillvarata den 

upplevda genuiniteten som regionen antas inneha. Denna genuinitet kan också riktas mot 

de utomstående i ett försök att förespråka isolationism och främlingsfientlighet. 

Kulturella regioner är visserligen ständigt i förändring och nya regioner uppstår 

efterhand när andra glöms, men denna process är dock ytterst långsam och processen är 

inte lätt att manipulera. Graden av tillhörighet till regionen som uppfattas av individen 
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tycks även variera beroende på vilket område som det gäller. Den nivå av regional 

tillhörighet som går att hitta i Franska, Italienska eller Spanska regioner finns dock i 

mindre grad i Sverige. Bara några få landskap i Sverige har en stark kulturell profilering 

till exempel Gotland, Dalarna, Jämtland eller Skåne. I till exempel Gotland finns en 

distinkt historia, vilken inte alltid följer den svenska historien och detta bidrar till att 

skapa en ”gotländskhet”. Dessutom har regionen en mycket särpräglad dialekt och 

dessutom en känsla av särprägel jämtemot ”fastlänningarna” som besöker ön under 

sommaren. Även den kommersiella näringen har slagit mynt av att framtona det 

”genuint” gotländska gällande främst det medeltida arvet, men även på andra området. 

Många delar av Sverige saknar dock denna tydliga regionala identitet, då Sveriges 

nationalisering har varit mycket djupgående och effektiv i jämförelse med många andra 

länder. Finns det till exempel en känsla av ”uppländskhet” eller ”västmanländskhet” på 

samma sätt som det finns en skånskhet, eller gotländskhet? Även här påpekas att den 

regionala identiteten ter sig viktigare utanför regionen, än den gör i den, då kontraster 

mot andra identiteter tydligare klargör den egna identiteten. 
25

 

Den lokala identiteten har vissa skillnader från den regionala, då den är mycket svårare 

att urskilja från till exempel personliga värderingar. Den är även mycket svår att 

verbalisera, då den saknar en mer sammanhängande berättelse, i kontrast med regionen 

eller nationen.
26

 

4.4 Den regionala identitetens variationer 
Kollektiv identitet brukar ofta kopplas till det som kallas ett folk, eller ethnos, etnicitet. 

Denna typ av regionala identitet är i Sverige främst representerad av samer och 

tornedalsfinnar, vilka har en egen språklig och kulturell identitet lokaliserad i 

geografiska regioner. Det går även att tala om större regionala områden som regioner till 

exempel Västsverige eller Norrland, men dessa saknar oftast identiteter som uppfattas av 

invånarna, även om det finns vissa idéer om norrländskt lugn, eller västsvensk humor. 
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Det är även viktigt att påpeka hur social klass också påverkar skapandet av en regional 

identitet. De övre klasserna har ofta en större mobilitet än arbetarklassen och i större 

utsträckning flyttat in till kommuner och nya områden. Detta gällde särskilts i det 

svenska bondesamhället, då egendom var mer intimt knutet till landägande. Detta 

stämmer dock inte till samma grad längre, då bondeyrket blivit mindre dominerande. 

Även könstillhörighet är en viktig faktor gällande hur den regionala identiteteten 

utvecklas.
27

 

5 Huvudstudie 

5.1 Disposition 
De olika historiebruken som undersökts kommer att presenteras och analyseras utifrån de 

teoretiska utgångspunkter som denna uppsats har. Presentationen fortlöper i kronologisk 

ordning utifrån de personer, vars relaterade historiebruk undersökts. Efter den initiala 

presentationen följer en analys baserad på de teoretiska utgångspunkter som presenteras i 

kap. 4.  

5.2 Nils Dacke (ca 1510-1543) 
Nils Dacke var en bondefrälseman från Vissefjärda i det sydligaste av Småland. 

28
 Dacke 

förekommer i historiska källor först år 1539, då han betalat böter för ett mord på en 

fogde. Missnöje med statsmaktens påbud skapade vid denna tid periodvist våld mot 

statens ställföreträdare, vilket Dacke exemplifierade.
29

 Vem Dacke var på en personlig 

nivå är huvudsakligen höljt i dunkel.
30

 

Ett vanligt krav från befolkningen sida var att det som var ”gammalt och fromt” skulle 

återinföras, vilket ofta definierades som ett decentraliserat samhälle, till skillnad från 

Vasas allt ökade centralisering.
31

 1542 utbröt fullt uppror med Nils Dacke i spetsen och 

upprorets militära del var till en början mycket framgångsrik då upprorsmännen använde 
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terrängen till sin fördel. Dackes styrkor bestod av lokala uppbåd av alla män mellan 15 

och 60 år, vilka stod för sin egen beväpning.
32

 Upproret var främst bestående av den 

mindre etablerade befolkningen med magra jordar snarare än de mer rika, som endast 

anslöt sig senare. Adelsmän och fogdar i området sågs som lovliga mål och många fick 

sina marker skövlade, eller miste livet. 
33

  

Endast Kalmar, samt trakten kring Jönköping, var fortfarande i kungens kontroll vid 

sommarens slut, då kungen tvingades förhandla om ett kortvarigt vapenstillestånd med 

Nils Dacke i Linköping. Nederlaget för Gustav Vasa togs mycket allvarligt och Vasa 

uttrycker i brev att ”Hela Östergötland hänger på en silkestråd”. 
34

 Dacke införde ett 

antal reformer bl.a. återinförde han den gamla kyrkoordningen och återupprättade 

gränshandeln med Blekinge. Han försökte dock inte etablera Småland som helt 

självständigt från Sverige.   

De kungliga styrkorna var betydligt mer framgångsrika under vintern, då striderna 

återupptogs och Dackes styrkor blev slutgiltigt slagna av en kunglig här på isarna på sjön 

hjorten utanför Virserum. Även Dacke själv skadades allvarligt vid slaget. Slutligen 

jagades Dacke ned och sköts i Rödeby socken.  

5.3 Historiebruk kring Nils Dacke 
Den första källan som undersökts är hemsidan virserum.se. Platsen där det avgörande 

slaget mellan Dackes och Gustav Vasas arméer ligger alldeles utanför Virserum i 

Hultsfreds kommun. 

Hemsidans huvudsida innehåller en bild av Nils Dacke, vilken är baserad på statyn av 

Nils Dacke som står på torget i Virserum. Statyn är tillverkad av Arvid Källström och 

avtäcktes år 1956. Statyn innefattar ett armborst och en yxa, vilken pekar mot Stockholm 

och ”Dackes kungliga arvfiende”.
35

Texten till statyn framställer Dackes uppror som 

bidragande till avvecklingen av det hårdhänta fogdestyre som Gustav Vasa instiftat i 

                                                      
32
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Småland, då statsmakten fruktade ett nytt uppror. Det är med andra ord en relativt positiv 

bild av Nils Dacke som formuleras. Även statyn av Dacke framställer honom som en 

heroisk figur ledande sina trupper. Dackestatyn har stora likheter med statyer av 

upprorsmannen och rikshövitsmannen Engelbrekt som också avbildas utan häst med en 

yxa i handen på torget i Örebro.
36

 Tre övriga punkter på hemsidan nämner även dem 

Dacke: Dackes vinyl, Dackestupet och Dacketräffen. Dessa historiebruk är i huvudsak 

att betrakta som kommersiellt historiebruk, då det inte verkar finnas någon direkt 

koppling till Nils Dacke. Istället är det troligt att Dacke används för att särskilja den egna 

verksamheten och profilera sig. Bruket kopplar även de olika företeelserna till orten, då 

Virserum i sig är kopplat till Nils Dacke.
37

 

 Även Hultsfreds kommun nämner Dacke på sin offentliga hemsida.  Förutom en allmän 

historisk bakgrund så betonas här smålänningarnas relativa frihet innan Gustav Vasas 

reformer och hårdhänta fogdar. Tolkningen av upprorets resultat är även här optimistisk i 

Dackes favör, då man hävdar att stora vinster erhållits pga. upproret. En dialog mellan 

bondeståndet och kungamakten nämns, vilken beskrivs som ”demokratisk”. Författaren 

hävdar även att denna dialog kan sägas ligga till grund för den ”svenska modellen”. Ett 

citat som nämns är ”Sveriges folk behöll sin frihet”, vilket anses beskriva den 

motvillighet att ignorera befolkningens krav som efterföljde upproret.38 Detta illustreras i 

följande citat: 

Många har menat att en mer aktiv dialog successivt skapades mellan bondefolket 

och kungamakten. En slags demokratisk dialog som vissa menar kan ha utgjort 

bakgrunden till den senare ”svenska modellen”. Det svenska folket kunde 
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visserligen inte neka kungens krav på skatter men kungamakten blev efter 

Dackefejden mer försiktig och framförallt mer lyhörd mot sina undersåtar.
39

 

Dock kan det vara användbart för att förespråka den svenska modellen som något 

positivt, då denna associeras med Dackes uppror, vilket beskrivs i huvudsakligen 

positiva termer. Alternativt skulle det kunna användas för att kritisera den svenska 

modellen, utifall Dackeupproret hade beskrivits som negativt, men detta tycks inte vara 

fallet i någon av de undersökta källorna.
40

 

På vissefjärda.se beskrivs området kort med namnet ”Dackebygden”. Ett antal platser 

och föremål med anslutning till Dackefejden nämns som sevärdheter på hemsidan. En av 

dessa är ”Dackestenen” som restes år 1973. Inskriptionen på stenen är citerad på 

hemsidan och lyder: ”Till minne över bondeledaren Nils Dacke och hans folk, som i 

denna bygd åren 1542 -1544 stupade i sin kamp för frihet, rätt och tro”. Det som betonas 

på stenen är alltså vilka mål som Dackeupproret hade det vill säga. rättvis behandling av 

centralmakten, frihet från pålagor, skatter och handelsförbud, samt rätten att behålla sin 

katolska tro. Intressant är att stenen är från 1970-talet, så budskapet på stenen är tämligen 

modernt. På stenen finns även ett armborst, pekandes mot Stockholm, i likhet med den 

staty som finns i Virserum. Noterbart är att inget nämns om upprorets Småländska 

kontext.
 41

  

Vissefjärda hembygdsförening utger tidskriften ”I Dackebygd”. Föreningen beskrivs 

ligga i ”historiskt Dackeland”, vilket signalerar en identifikation med Dacke och hans 

uppror.
42

 

                                                      
39

 Steinwall, A, Hultsfreds kommun, Kommun och politik, Om kommunen, 

Historiahttp://www.hultsfred.se/kategori/invanare/kommun-politik/om-kommunen/historia/ (Hämtad 

10/12-19) 
40

 Steinwall, A, Hultsfreds kommun, Kommun och politik, Om kommunen, 

Historiahttp://www.hultsfred.se/kategori/invanare/kommun-politik/om-kommunen/historia/ (Hämtad 

10/12-19)  
41

Vissefjärda.se, sevärdheter  

http://www.vissefjarda.se/sevardheter.html (Senast uppdaterad 2011, hämtad 15/1/20) 
42

 Vissefjärda Hembygdsförening, I Dackebygd 2019 

https://www.hembygd.se/vissefjarda/page/31580 (Hämtad 15/1/20) 

http://www.hultsfred.se/kategori/invanare/kommun-politik/om-kommunen/historia/
http://www.hultsfred.se/kategori/invanare/kommun-politik/om-kommunen/historia/
http://www.vissefjarda.se/sevardheter.html
https://www.hembygd.se/vissefjarda/page/31580


 

22 

 

5.3.1 Analys 

Genomgående är porträtteringen av Nils Dacke positiv och beskriver Dacke som en 

frihetskämpe, vilken bekämpade en orättvis och överhängande centralmakt. Frihet är 

även ett återkommande ledord för kampen som återkommer i återberättningen av 

historien. Även rätten att tro benämns som en viktig del i kampen, kan tänkas aningen 

underligt då ingen större rörelse för återgång till katolicismen finns idag. Trots den 

slutgiltiga förlusten så nämns positiva konsekvenser av upproret ett antal gånger, till 

exempel att kungar i framtiden var mer lyhörda jämtemot befolkningens klagomål, vilket 

torde vara mycket svårt att bevisa.  Dackes uppror beskrivs till och med ha bidragit till 

skapandet av den s.k. svenska modellen där dialog mellan makthavare och allmänhet 

ligger i centrum, vilket också det saknar någon starkare bevisning. Narrativet om Dacke 

som framträder är en smålänning som slogs för frihet från skatter och centralstyre mot en 

övermäktig och orättfärdig fiende. Ingen större vikt läggs vid upprorets förlust eller det 

lidande som skapades av upproret, vilket hade varit ett annat möjligt narrativ. Det 

offentliga narrativet som framförs på landskapsnivån beskriver istället mer abstrakta 

framsteg som härrörs till Dacke uppror, exempelvis ökad lyhördhet från maktens håll.
43

 

De attribut som tillräknas Dackes uppror har starka kopplingar till många drag som 

tillhör den småländska självbilden. Självständigheten som Dacke förespråkade speglas i 

föreställningar om hur smålänningar klarar sig själva. Frihet från övermakt och rätten att 

bestämma över sig själv och sina affärer är en egenskap som tydligt ses som positiv.
44

 

Även rätten till sin tro nämns, vilket kan tyckas underlig, då Dackes tro var den katolska, 

vilken i Sverige nästan helt dog ut. Dock kan den i överförd mening appliceras på 

frikyrkor och andra religiösa uttryck, vilka har haft ett starkt fäste i Småland, men detta 

är att betrakta som spekulativt. Även detta kan kopplas till den allmänna idén om 

smålänningar som självbestämmande och oberoende av statens påbud. Denna typ av 

historiebruk kan alltså även sägas ha politiska konnotationer, då en centralstyrd stat 

framställs negativt. Även ett moraliskt ställningstagande görs då Gustavs starka styre 
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beskrivs som tyranniskt och Dackes motstånd som nobelt och beskrivs även ha haft viss 

påverkan, trots det övergripande misslyckandet.
45

 

Historiebruket som förekommer är till stor del av det existentiella slaget, då man vill 

skapa en berättelse där Dacke binds till det lokala samhället och utgör en del av områdets 

identitet. Detta är särskilt starkt i Virserum där bilder av Dacke är mycket framträdande 

och även benämner privata affärer och sammankomster. Även benämningar på områden 

som ”Dackebygd”, vilket används i Vissefjärda visar på ett tydligt försök att skapa en 

lokal identitet, vilken inkluderar Nils Dacke som symboliskt centrum.
46

 

Trots Dackes ambitioner för ökat självständighet, är detta inte något större fokus i 

representationerna av Dackes uppror. Konfliktfrågorna som kyrkoordningen och frihet 

nämns, men inte självständighet eller ökat självstyre. Upproret beskrivs exempelvis som 

”för frihet, rätt och tro” snarare än ”för Småland” eller någon annan regional enhet. 

Dessutom beskrivs han som ”bondeledare”, vilket lyfter ytterligare en identitetsaspekt 

till Dackes eftermäle. Detta antyder en starkare koppling till Dacke på landsbygden, 

vilket även stämmer väl överens med de platser där arvet efter Dacke är som allra mest 

framträdande, d.v.s. i Virserum och Vissefjärda. I ”den regionala särarten” påpekas att 

regional identitet även tenderar att vara starkast förankrad på landsbygden, vilket tycks 

stämma väl överens här, då orterna där historiebruket förekommer huvudsakligen är små 

orter på landsbyggden. Dock har dessa platser även historisk förankring till händelser i 

upproren, så det är här svårt att göra en definitiv bedömning.
47

 

5.4 Carl von Linné (1707-1778) 
Carl von Linné eller Carl Linnaeus föddes i Råshult år 1707 in i en prästfamilj. Linné 

studerade huvudsakligen i Uppsala och efter tidiga planer på att inträda i prästerskapet, 

omriktades hans arbete till naturvetenskapen. Själv menade han att hans intresse för 

botanik inspirerats av hans fars ovanliga intresse för blommor och växter, vilket var 
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ovanligt, särskilt för växter utan medicinsk användning.
48

 Under skoltiden var han till en 

början långt ifrån någon lysande elev. Först under tiden på universitetet i Lund och 

senare i Uppsala, blev hans akademiska bana blev mer framträdande.  Han antogs som 

elev av den framstående akademikern Olof d.ä. Rudbeck där han vidare utvecklade sina 

botaniska teorier och även arbetade som informator åt professorns söner.
49

 Hans mest 

kända och framstående bidrag till vetenskapen är namngivningssystemet för livsformer, 

samt den taxonomi som dessa insorteras i. Detta system kallas idag för det ”Linnéanska” 

systemet. Även hans kartläggning av växternas sexualsystem med ståndare och pistill var 

ett stort framsteg inom den botaniska vetenskapen. Hans insikt kom dessutom redan vid 

23 års ålder.
50

 

Han företog även ett antal vetenskapliga resor till bl.a. Lappland och Gotland där han 

katalogiserade flora och fauna. Han företog även studier av befolkningen och dess kultur 

och särskilt samerna lämnade ett intryck på Linné. Han hade även många kontakter 

utanför Sveriges gränser bl.a. Nederländerna och England. I Uppsala skapade han även 

en tradition av botaniska exkursioner och skapade det som senare kom att kallas den 

Linnéanska andan. 
51

 

Linné adlades år 1762 och kom därefter att bära det adliga namnet von Linné, snarare än 

Linnaeus. Under hans senare liv kom hans gärning att präglas av en hel del spekulation. 

Exempelvis menade han att elektricitet är en slags livskraft. År 1775 drabbades han av 

ett slaganfall och invalidiserades och 1778 dog han efter en tids sjukdom.
52
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5.5 Historiebruk kring Carl von Linné 
Som tidigare nämnts är Linnéuniversitetet med campus i Kalmar och Växjö uppkallad 

efter vetenskapsmannen Carl von Linné. På universitetets hemsida utstakas varför detta 

namn ska ha valts och vad som namnet ämnar frambringa.  

På hemsidan framträder en strävan att följa i vad som kallas ”den Linnéanska andan”. 

Carl von Linné beskrivs ha rötter i Småland, men världen som arbetsfält. Linnés anda 

beskrivs som ” nytänkande och nyfikenhet” och även gränsöverskridande verksamhet 

beskriv som ytterst viktigt för Linnés gärning. Även ”Globala värden och samhällelig 

drivkraft” nämns även som grundstenar för den Linnéanska andan. De termer som 

används för att beskriva Linnés gärning i förhållande till universitetet är med andra ord 

mycket generella och inte specifikt kopplade till vare sig Linnés konkreta gärning inom 

botanik eller hans koppling till Småland. Dock framträder även Linnés pedagogiska arv 

som mycket viktigt och hans entusiasmerande av sina studenter lyfts fram som en viktig 

beståndsdel av hans pedagogik.
53

 

På Uppsala universitet beskrivs Linnés gärning i betydligt mer konkreta termer och både 

hans upptäckter om växters sexualsystem och hans klassificeringssystematik. Uppsala är 

även centralt i berättelsen och Linnés härstamning från Småland nämns ej. Dock 

framträder även här ett tydligt fokus på Linnés nyfikna inställning och hans pedagogiska 

skicklighet. Hans bostad i akademiträdgården betonas även tydligt som navet i hans 

nätverk. Ett stort antal platser är uppkallade efter Linné i Uppsala till exempel 

Linnéträdgården, vilken tidigare kallades akademiträdgården, då även andra 

vetenskapsmän arbetat där till exempel Olof Rudbeck. Carl von Linné nämns som en av 

Uppsala universitets främsta alumner och hans professur 1741 markeras som en milsten i 

universitetets historia.
54

 

Linnés födelseort Råshult har också tagit vara på arvet efter Linné då man har etablerat 

ett s.k. kulturreservat i området han växte upp. Detta består av en rekonstruktion av 
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Linnés uppväxtmiljö. På dess hemsida beskrivs platsens geografi och kulturella 

sevärdheter. En ytterligare sak som presenteras är vad som kallas ”Linnébygden” och 

innefattar ett antal omkringliggande områden. Huvudsakligen länkas ett antal 

sevärdheter, men även länkar till någon kommun. Värt att notera att många av dessa inte 

har någon tydligt koppling till Carl von Linné. De nämnda länkarna inkluderar 

Exempelvis Älmhults kommun, Möckelsnäs Herrgård, Småland - Sverige på riktigt 

Visitmåland.se, Sagobygden, IKEA Muséum och Huseby bruk. 

På sajten kan även bilder av flora köpas, bland annat Linnés personliga favorit Linnéan. 

På hemsidan läggs stort fokus på Linnés uppväxt hans fars ovanligt ihärdiga botaniska 

intresse.
55

 

5.5.1 Analys 

Beskrivningarna av Linné har stora drag gemensamma, men tydliga skillnader mellan 

vilken källa beskrivningen kommer ifrån finns även. Uppsala Universitet betonar hans 

gärning i Uppsala, samt de platser han verkade i sin professionella gärning. Mycket lite, 

om något alls, nämns om hans härkomst. I Uppsala finns ett antal platser uppkallade efter 

honom och han beskrivs som en av universitetets viktigaste alumner. Linné likställs med 

sin professionella identitet och historiebruket fokuserar på hans relation till universitetet.    

Linnéuniversitetet, vilket bär hans namn, har ett betydligt mindre direkt historiebruk. 

Istället beskrivs den ”anda” som hans pedagogik enligt utsago ska ha utstrålat. Även idén 

om den enskilda personen från ett obetydligt område som kommer att förändra världen, 

är framträdande. Annars är inte mycket kopplat till den småländska identiteten. 

Kopplingen mellan Linné och Linnéuniversitetet är alltså huvudsakligen beskrivna i 

termer av ideologisk samhörighet, snarare än någon faktisk historisk koppling. 

I Råshults information framträder mycket tydligare en bild av Linné, smålänningen. Stor 

vikt läggs vid uppväxtmiljön, vilken beskrivs som mycket formande för den unge 

prästsonen.  Den lokala floran och miljön för en mycket framträdande roll i 

beskrivningen av Linnés liv. Miljön tangerar många av de element som uppfattas som 
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”genuint småländska” med små gårdar i skogen med gärdsgårdar.
56

 Detta bruk av 

historia kan beskrivas som existentiellt, då man skapar en bild av det Småland som ses 

om urversionen av Småland. Narrativet som framförs är även att denna miljö bidrog till 

Linnés karriär, vilket ignoreras i Uppsala Universitets beskrivning. Uppsala lägger större 

fokus på den akademiska miljö som Linné verkade i under sitt yrkesliv. Användningen, 

på Råshults hemsida, av begreppet ”Linnébygden” visar också hur man vill koppla Linné 

till lokalområdet även inom orelaterade områden. De kommersiella vinklarna är även 

tydliga då närliggande orter använder Linnés namn för att marknadsföra sevärdheter 

och företag etc. 
57

 

5.6 Esaias Tegnér (1782-1846) 

Esaias Tegnér föddes till en prästfamilj i Värmland år 1782. Under sin uppväxt sågs han 

som en strålande student och läste avancerade verk redan vid 12 års ålder.
58

 Han 

studerade i yngre år under Gustav Myhrman, främst fokuserat på humaniora, innan hans 

universitetsstudier tog vid. Tegnér hade redan tidigt ett stort intresse av historia, vilket är 

ett återkommande inslag i hans diktning.
59

 Han gjorde sin akademiska karriär i Lund och 

uppnådde år 1812 en professur i Grekiska, efter tidigare studier i estetik, som han även 

blev adjunkt i. Han var dock mindre intresserad av arabiska och hebreiska. Esaias är 

dock huvudsakligen känd som poet och hans diktning var ofta patriotisk till exempel 

dikten ”Svea”. Han diktade även flitigt om andra länders krig till exempel 

Napoleonkrigen.
60

 Hans diktning var delvis influerad av göticismen och dess romantiska 

dragning till Sveriges mytologiserade historia, men var även influerad av 1700-talets 

upplysningsideal med förnuftet i centrum. En av hans mer kända, större verk är eposet 

”Fritjofs saga”, som har hämtat stor inspiration från den grekiska diktarkonsten. Sagan 

gavs ut 1825 och påbörjades år 1820.
61
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1824 utnämndes Tegnér till biskop i Växjö, där han även bodde i resten av sitt liv och 

där han även står staty utanför domkyrkan. Han var även en konservativ riksdagsman, då 

hans ämbete innebar en riksdagsplats och även om han inte alltid uppskattade sin plats, 

så arbetade han ihärdigt. Han kom under perioder att spendera huvuddelen av sin tid i 

Stockholm pga. sitt arbete, men även för umgängets skull. Tegnér var även mycket 

engagerad i undervisningen i Växjö och han arbetade för en fördjupad undervisning i de 

klassiska ämnena och tog inspiration från tysk pedagogik. 
62

 

År 1840 inföll han i mentalsjukdom, vilken han bar med sig resten av livet. Detta märks 

även i hans senare diktning som delvis berör hans förfallande mentala tillstånd.
 63

 Hans 

verk har inte alltid varit uppskattade under tiden efter hans död, då hans romanticism 

ibland kom att framstå som vulgär i sentida ögon. Dock har till exempel hans nyårsdikt 

”det eviga” länge setts som än av de bästa.
64

 

5.7 Historiebruk kring Esaias Tegnér 

I Växjö finns ett antal platser som påminner om Esaias Tegnér och hans gärning. Bland 

annat är den centrala kyrkogården i Växjö är uppkallad efter honom. Namnet tilldelades 

platsen år 1943 namnet på förslag av den dåvarande kyrkoherden. Tegnér är även 

begravd på platsen, men han har ingen stor gravstod, utan endast ett enkelt vitt kors för 

att markera hans gravplats.
65

 

Esaias Tegnérs gärning har även gjort avtryck på den fysiska gatan i Växjö. Han var 

nämligen från år 2011 med i det konstverk som består av citat från personer från, eller 

verksamma i Växjöområdet. Bland annat Pär Lagerkvist, Vilhelm Moberg och Elin 

Wägner har även citat i utställningen.
 66

 Citaten från Tegnér som är med är följande: 

”Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta”
 67

,  
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”Det sköna är evigt”
68

och ”Blott barbariet var en gång fosterländskt”
69

 

Det sistnämnda av dessa har använts av till exempel statsminister Fredrik Reinfeldt för 

att poängtera Sveriges beroende av influenser utifrån, i kontrast med nationalistiska 

föreställningar om svenskhet. Reinfeldts parafrasering lyder ”Ursvenskt är bara 

barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån.” 
70

 

Tegnér står även sedan 1996 som staty utanför Växjö Domkyrka sittande med en bok i 

handen på sitt biskopssäte. Statyn uppfördes för att högtidlighålla 100 års jubileum av 

Tegnérs flytt till Växjö. Han benämn på stoden som ”Skalden”, vilket är ett epitet som 

han ofta har fått bära.
71

 

Även ett flertal andra platser i Växjö bär hans namn till exempel Affärshuset Tegnér i 

centrala Växjö. 

Tegnér har även lämnat efter sig ett betydande arv i Lund, där han studerade och 

arbetade som professor. Tegnérplatsen är ett torg uppkallat efter honom, där han även 

står staty. Även till exempel en restaurang är uppkallad efter Tegnér i Lund. 

5.7.1 Analys 

Esaias Tegnér är en karaktär som i Växjö har ett flertal plaster uppkallade efter sig och 

ett tydligt monument mitt i staden, alltså den staty som står utanför domkyrkan. Hans 

minnen framhäver dock inte nödvändigtvis vem han var som person. Han är även sedd 

som en ”nationalskald” och inte nödvändigtvis en smålänning, vilket aningen minskar 

hans relevans för regional småländsk identitet. Exempelvis har Värmland ett 

Tegnérsällskap, då han föddes i landskapet. Historiebruket är alltså tämligen opolitiskt 

och saknar även någon större kommersiell vinkel. Istället är bruket huvudsakligen 
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existentiellt och skapar ett narrativ av ett många tidigare personer bott i staden. Dock 

verkar inget större stöd för Tegnérs studentals nationalromantiska ideologi finnas. 

Trots att Tegnérs levnadstid var under 1800-talet så har han även viss relevans för 

nutiden, då han bl.a. citerats av Fredrik Reinfeldt angående vad som kan anses svensk: 

Hans rad ”Blott barbariet var en gång fosterländskt” parafraserades för att göra poängen 

att Sveriges identitet till stor del är beroende av influenser utifrån. Detta historiebruk är i 

högsta grad politiskt, då ett specifikt mål med bruket, det vill säga. att framföra en 

positiv inställning till globalisering och invandring, samtidigt som det är en kritik mot 

nationalism och isolationism.
72

 

5.8 Elin Wägner (1882-1949) 

Elin Wägner föddes i Lund år 1882, men växte upp på olika ställen under sin barndom 

bl.a. Lund och Helsingborg men även i Småland hos sina morföräldrar. Hennes mor dog 

när Elin bara var 3 år. Hennes far och styvmor hade en traditionell syn på kvinnors roll 

och visade inget stöd till Elins önskan att fortsätta sina studier efter grundskolan.
73

 Trots 

detta lyckas hon skapa sig en karriär inom journalistik, vilken började på Helsingborgs 

Dagblad och fortsatte vid till exempel Idun och Tidevarvet. Hon var vid denna tid en av 

Sveriges första kvinnliga journalister som 21 åring.
74

   

Hennes författarskap var nyskapande för perioden, då hon fokuserade på kvinnor som 

yrkesaktiva och ofta utan ett manligt romantiskt intresse. Hon var emot den trend som 

placerade kvinnor som ”enbart könsvarelse”.
75

 Hon sökte även inspiration från historiska 

samhällen för kvinnokampen.
76

 Hon var hängiven pacifist, vilket påverkades av hennes 

tillhörighet till kväkarsamfundet. Hon var även med och skapade föreningen ”Frisinnade 

kvinnor” med kopplingar till det liberala partiet. Hon arbetade genom förningen med att 

påverka liberala politiker att ta ställning för kvinnlig rösträtt.
77

 Angående världskrigets 
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effekt på kvinnosaken skrev Wägner: ”Hvem skulle ha trott att det skulle vara 

världskriget förbehållet att bereda kvinnorna rum och med ett språng föra förhållandena 

framåt?”.
78

 

Elin Wägner engagerade sig i föreningen för kvinnans politiska rösträtt år 1909. Året 

därpå kom även hennes bok Pennskaftet, vilken skildrar arbetet för kvinnlig rösträtt.
79

 

Wägner är troligen mest känd för sina insatser för kvinnlig rösträtt, men hon var även 

engagerad i andra politiska frågor, både före och efter rösträttens införande. Hon var 

starkt engagerad i fredsrörelsen under första världskriget och var efter kriget aktiv i 

skapandet av rädda barnen år 1919. 
80

 

Elin Wägner bodde under delar i sitt liv i byn Berg utanför Växjö, och hennes 

författarskap påverkades av denna miljö. Rent personligt beskrevs Elin av nära och 

bekanta som ”En sluten människa i en egen värld och tankar” och även hennes 

långvariga kollegor beskrev henne som mycket privat.
81

 Ett flertal av hennes verk 

speglar en småländsk miljö till exempel ”De namnlösa” och ”Svalorna flyga högt”. 

Intresset för den småländska miljön ledde även till ett enträget förespråkande för miljön i 

allmänhet. 1944 inträdde hon i svenska akademien. Hon dog år 1949 i Rösås, men hon 

begravdes i sin födelsestad Lund.
82

 

5.9 Historiebruk kring Elin Wägner 

Lilla Björka är en stuga, vilken Elin Wägner köpte 1923 och använde som skrivarstuga. 

Den köptes år 1994 och gjordes om till en kulturmärkt miljö. Hemsidan har överskriften 

”Lilla Björka-mötesplats för fred, jämställdhet och Miljö.” Gården byggdes medvetet för 

att passa in bland den traditionella småländska bebyggelsen med sin röda färg och vita 

knutar.
83

 

Växjö finns även en skulptur uppkallad efter Elin Wägner. Skulpturen är inte naturtrogen 

utan ett abstrakt verk som är tänkt att spegla Wägners gärning på en konceptuell nivå. 
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Verket har fått utstå mycket kraftig kritik på grund av att den upplevts som ful och rent 

av respektlös mot Elin Wägners minne. Även hennes familj, samt Elin Wägnersällskapet 

har riktat kritik mot verket. Verket har två pennskaft som ”ben” och en vattenstråle 

rinner emellan dem. Verket är tänkt att hylla Elin Wägners pacifism, feminism och 

ekologiska tänkande. Skulpturen ackompanjeras med citatet: ”vårt handlande i nuet är 

bundet vid det förflutna”.
 84

 

Som namnet antyder föreställer verket en kissande kvinna. Detta valdes för att 

symbolisera normbrytande och utmanande av den rådande ordningen. Vattenstrålen sägs 

symbolisera både växtkraft och kreativ energi. Konstnären Sara Möllers egna ord om 

verket är:  

Lätta på trycket Låt orden flöda Tänk längre, människa Väx upp  

Vakna, det ringer förr som nu i Wägners väckarklocka
85

 

En staty av Elin Wägner finns även i Stockholm, vilken är en mer traditionell staty som 

heter ”Elin håller tal”. I Stockholm finns även en mässingsskylt, vilken markerar hennes 

bostad under tiden hon verkade i Stockholm, vilken är Upplandsgatan 54.
86

 

5.9.1 Analys 

Elin Wägners spår i Småland är tydliga, men inte lika entydligt kopplad till 

småländskheten, jämfört med exempelvis Vilhelm Moberg. Lilla Björka, vilket var 

hennes hem under senare delen av hennes liv och författarskap är dock ett exempel på 

tydlig ”småländskhet” i arvet efter henne. Hennes stuga kopplas även till hennes 

barndom, vilket spenderades hos morföräldrarna i Småland, som hon senare i livet ville 

återuppleva en del av. Dock har vissa av dessa bruk skapat kontrovers under senare tid. 

Framförallt skulpturen ”pissed Elin” har skapat stor kontrovers, då den upplevts som ful 
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av många, inklusive Elin Wägners s släkt. Historiebruket som använts är abstrakt och 

även starkt politiskt, då hennes politiska engagemang abstraherats och applicerats på 

nutida engagemang. Bilden är även en mycket svårtolkad abstraktion, vilket av många 

upplevs som dåligt. Det politiska bruket av Elin engagemang verkar dock inte väcka den 

huvudsakliga kontroversen, utan detta samtal fokuserar huvudsakligen på det estetiska 

värdet av skulpturen.
 87

 

Även i Stockholm finns historiebruk efter Elin Wägner på platser hon levt, där hennes 

boende i Växjö inte har någon större roll. Det är istället hennes verk som person och 

hennes engagemang i sakfrågor som här är viktigast.
 88

 

5.10 Vilhelm Moberg (1898-1973) 
Vilhelm Moberg föddes år 1898 och växte upp i Moshultamåla i Småland. Han växte 

upp bland fyra syskon i en liten och trång bostad. Han arbetade redan från 9 års ålder i 

jordbruket och hade erfarenheter av arbete som dräng och skogsarbetare från unga år. 

Han var under unga år engagerad i socialistisk politik, men tog senare avstånd från 

partipolitik. Han hade även ett tidigt engagemang i nykterhetsrörelsen, i vilken han fick 

tillgång till böcker och kunskaper. Hans skolgång var brokig och bestod av bl.a. ett år på 

folkhögskola och studier i Katrineholm, men sjukdom satte stopp för ytterligare 

skolgång. Han hade tidigare planer på utvandring till Amerika, men dessa ogillades av 

föräldrarna, vilka istället förslog studier på en folkhögskola. Efter 1918 fick han sköta 

sin utveckling som skribent på egen hand.
 89

 

Under 1920-talet arbetade han huvudsakligen som journalist och krönikör samtidigt som 

han periodiskt skrev på romaner.1927 gav Moberg ut sin första roman under eget namn: 

Raskens, vilken kom, att bli en stor framgång. Berättelsen om soldaten och den 

kringliggande bygdens människor är delvis baserad på faktiska människor från Mobergs 

barndom. Handlingen kan beskrivas som en naturalistisk skildring av fattiglivet på 
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landsbygden. Boken var Mobergs stora genombrott och genererade positiva 

recensioner.
90

 

Moberg hade även en politisk röst och under andra världskriget tog han tydligt avstånd 

från de så kallade ”Våldsideologierna”, det vill säga fascism och kommunism. Detta 

frihetsetos gestaltas i den historiska romanen ”Rid i natt!” vilket handlar om småländska 

bönders kamp för frihet från utländska förtryckare.
91

 

Hans absolut största romaner är utvandrarsviten bestående av fyra romaner utgivna 

mellan år 1949-56. Dessa romaner har till stor del format den svenska bilden av 

utvandrarna under 1800-1900-talen som småländska bönder flyende fattigdom och 

dåliga skördar. Mobergs böcker var baserade på en stor mängd efterforskningar om 

emigrationens människor och dess orsaker. Han hade själv släkt i USA och hade under 

uppväxten fått många brev från släkten där. Vid Mobergs tid var utvandringen inte något 

populärt ämne att skriva om, då ämnet hade en starkt negativ klang.
92

 

I slutet av sitt liv skrev Moberg på sitt verk ”Min svenska historia” där han försökte 

åskådliggöra den vanliga människans historia i Sverige. Han hann dock aldrig avsluta 

verket, utan dog i sitt hem på Väddö år 1973.
93

 

5.11 Historiebruk kring Vilhelm Moberg 

Vilhelm Mobergs hemkommun Emmaboda saknar omfattande turistinformation men den 

som finns är till stor del vikt åt Moberg och hans verk. Mobergs hemby har bevarats och 

hans gamla skola har döpts om till Mobergsskolan, vilken är öppen för allmänheten att 

besöka. Mycket fokus läggs även på de platser där hans litterära figurer bodde till 

exempel Duvemåla och Ljuder, samt hans egen hemby Moshult.
94
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I denna hemby finns en minnessten över Vilhelm Moberg, vilken rests av den lokala 

befolkningen. Denna minnessten lyder: ”I denna bygd levde människorna i hans diktning 

sitt liv i armod och stolthet, förnedring och storhet, ur dess torftiga jord hämtade de sin 

näring”.
95

 

På Emmaboda kommuns hemsida refereras även till hemsidan ”Vilhelm Mobergs 

utvandrarbygd”. Hemsidan beskriver en vandringsled i de miljöer som Mobergs romaner 

utspelar sig. På hemsidan beskrivs miljön som följande:  

”Småland! Fågelkvitter, granskogsdofter och tystnad. Genom skogar och 

ängar, längs sjöar och stenmurar, förbi stugor och gärdsgårdar - här upplever 

det genuina Småland - till fots, på cykel eller i kanot.”
96

 

Hemsidan beskriver miljön i termer av en resa bakåt i tiden till stugor, djupa skogar, 

stenmurar och gärdsgårdar. Miljön beskrivs även som ”Bauersk” efter den småländska 

konstnären John Bauer. Det betonas även att sagoberättandet är något småländskt. ”Den 

småländska myllan” är ett uttryck som används för att beskriva denna företeelse. Även 

en koppling, mellan folktro och berättartraditionen dras i följande citat: 

”Alla har de öst ur en rik källa av myter, sagor och sägner, ty 

uppfinningsrikedomens gåva hänger nära ihop med fantasins Vättar, glosoar, 

skogsrån, drakar, lindomar, lyktgubbar, näcken... vad allt kunde man träffa 

på, i skogen.”.
97

 

Skogen betonas tydligt och beskrivs som en mycket viktig del av smålänningens 

identitet. Även materialet beskrivs som mycket viktigt. Smålänningen som beskrivs är 

fattig, men finurlig och företagsam. Ett hårt liv av slit och fattigdom beskrivs:  

Nåja, en smålänning är kanske brödlös, men aldrig rådlös.
98
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Själva utvandringen relateras också, särskilt gällande den från Småland. Religiösa skäl, 

samt fattigdom och brist på lönsam jord nämns som huvudfaktorer. Även guldrushen 

nämns som en orsak till utvandringen.
99

 

5.11.1 Analys 

Platser som förekommer i Mobergs romaner förekommer och miljön beskrivs utifrån vad 

som har varit på platsen. Historien av ett mörkt grandoftande, landsbygdssmåland är i 

centrum och beskrivs som det ”genuina Småland”. Märkbart är att Småland är den 

huvudsakliga referenspunkten, snarare än det lokala området. Det är även tydligt att det 

inte är Jönköping, Växjö eller Kalmar som beskrivs som genuint svenska, utan den 

skogiga landsbygden ligger i fokus. Miljön beskrivs även som ”Bauersk” vilket 

ytterligare refererar till en småländsk konstnär och dennas estetik.   Värt att påpeka att 

Bauer var baserad i norra Småland, i närheten av Jönköping. Detta inkluderar folktrons 

väsen i täta skogar, vilket inte är baserat på faktisk historia utan snarare de 

föreställningarna av historien som tidigare funnits. 

Även här beskrivs smålänningen som finurlig och företagsam, vilket beskrivs som ett 

resultat av det slit och de svårigheter som jordbruket i den magra småländska jorden 

inneburit.  Historien används här för att förklara sentida tendenser som småföretagandet i 

Småland, till exempel Ingvar Kamprad och den så kallade Gnosjöandan. Utvandringen 

beskrivs som ett landsbygdsfenomen, vilket huvudsakligen företogs pga. dålig jord och 

religiöst förtryck. Detta liknar den bild som förmedlas i Mobergs romaner. 

5.12 Astrid Lindgren (1907-2002) 

Astrid Lindgren föddes på en gård i Näs utanför Vimmerby och uppväxtmiljön kom att 

ha mycket stor påverkan på hennes framtida författarskap. Hennes skrivande fick positiv 

uppmärksamhet mycket tidigt och hon antogs som 16-åring journalistelev på Wimmerby 

Tidning.
100

 Hon fick barnet Lars redan i tonåren med en gift man, vilken innebar att han 

lämnades bort till en fosterfamilj i Danmark för att återförenas med sin mor vid 5 års 
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ålder. Hon gifte sig 1931, vid 24 års ålder med Sture Lindgren och flyttade år 1941 in på 

den adress som hon skulle bo på resten av livet: Dalagatan 46 i Stockholm. Astrid 

Lindgren var under äktenskapets tidiga år hemmafru, men spenderade tiden med att 

skriva berättelser som skickades in till diverse tidningar. Hennes första roman, vilken var 

ett bidrag till en tävling hette ”Britt Mari lättar sitt hjärta” och gavs ut år 1944. Hennes 

stora genombrott kom först i och med ”Pippi Långstrump”, vilket än idag troligen är 

hennes mest framstående verk. Boken gavs ut 1945 och följdes av ett antal av hennes 

mer kända böcker som barnen i Bullerbyn och Kalle Blomkvist under det sena 1940-

talet.
101

 

Hennes karaktärer var ofta utmanande till exempel Pippi som inte beter sig alls så som 

barn förväntades. Även Kalle Blomkvists äventyr innehåller ofta allvarliga händelser till 

exempel mord, vilken inte var, eller är, särskilt vanligt förekommande i barnböcker.
102

 

Hennes böcker innehåller även vitt skilda miljöer, från bondeidyllen i Emils Katthult, till 

storstadsmiljön i Karlsson på taket, vidare till vildmarken i Ronja rövardotter. 

Skildringarna innehåller även stora växlingar i känslolägen från lekfullhet till stort 

allvar.
103

 

Ett stort antal filmer och tv serier är även baserade på hennes verk. Filmerna om Pippi 

Långstrump, Emil i Lönneberga och alla de andra figurerna är idag många barns 

huvudsakliga exponering för berättelser. Hennes filmatiserade verk regiserades ofta av 

Olle Hellbom.
104

 

Lindgren var även starkt politiskt engagerad för frågor så som, djurrätt och fredsfrågor. 

Hennes kanske mest påtagliga intryck på debatten var hennes kritik mot skattesystemet 

som publicerades i form av en satirisk berättelse vid namn ”Pomperipossa i 

Monismanien”. Hennes kritik grundades i att hon betalade 102 % i skatt på delar av sin 

inkomst. Berättelsen fick stort genomslag och detta tillsammans med finansministerns 
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avvisande svar till Lindgren brukar ses som en av anledningarna till Socialdemokraternas 

valförlust år 1976.
105

 

Vid Astrids Lindgrens död år 2002 var begravningen i Stockholm en stor tilldragelse. 

Hon jordfästes i Vimmerby.
106

 

5.13 Historiebruk kring Astrid Lindgren 

Hemsidan som här undersöks är Vimmerby Turistbyrås hemsida Vimmerby.com, vilken 

inte ska blandas ihop med Vimmerby.se som är kommunens officiella hemsida.
107

 

Den allra första texten som hemsidan innehåller är ”Astrid Lindgrens Vimmerby - del av 

Småland”. Det är alltså självklart att Astrid Lindgren är huvudorsaken att komma till 

Vimmerby som besökare. Den andra större posten på hemsidan marknadsför 

julevenemang i Vimmerby under rubriken ”Jul i Astrid Lindgrens Vimmerby”. 

Vimmerby beskrivs med ord som ”småstadscharm” och ”Äkta småländsk jul känsla”. 

Även en film finns på hemsidan, vilken är betitlad ”Astrid Lindgrens Vimmerby- en del 

av Småland”. I filmen visas först en vy över Vimmerby, för att sedan fortsätta till 

inspelningsplatsen för Emil i Lönneberga. Filmen är i sommarmiljö. I filmen visas även 

bilder från en nationalpark, samt trädgårdar. Efter detta visas bilder från Astrid 

Lindgrens värld där både scener från pippis och Emils världar ses i form av skådespel. 

Filmen avslutas även med bilder på barn som gungar på inspelningsplatsen till Barnen i 

Bullerbyn.
108

 

Under rubriken ”Astrid Lindgrens Vimmerby” finns först en faktaruta om Astrid 

Lindgren under titeln ”Vimmerbys Astrid Lindgren” skriven av Olle Nyman, barnbarn 
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till Astrid. Här nämns även att Astrid Lindgren AB finns i Stockholm och inte 

Vimmerby. Det nämns även att ”Astrid kallade Vimmerby hem under hela livet”.
109

 

Även hennes barndomshem i Näs är en sevärdhet. Det påpekas att hennes tidiga 

erfarenheter gav upphov till delar av hennes författarskap, då hon använde barndomens 

erfarenheter i sina sagor. Även Astrid Lindgrens värld är ett stort besöksmål som 

figurerar på hemsidan. Astrid Lindgrens värld beskrivs som en ”teaterpark”. 

Föreställningarna beskrivs som huvuddelen av parken snarare än miljöerna som byggds 

upp. Stort fokus läggs på barn och deras upplevelse. Det betonas ha varit en av Astrid 

Lindgrens grundinställningar att barn ska få leka fritt, vilket man hävdar är inkorporerat i 

parken. Även småländskheten hos temaparken betonas ett flertal gånger, då maten 

beskrivs som ”rejäl småländsk husmanskost”. 
110

 Även Vimmerbys stadskärna beskrivs i 

termer av hur de relaterar till Astrid Lindgren och hennes författarskap. De skrivs till 

exempel ”Här är mycket sig likt sedan Astrid bodde här”. 
111

 

Även inspelningsorterna för filmatiseringarna har en framträdande plats. Främst är det 

”Katthult” och ”Bullerbyn” som är i centrum. Det återges hur Astrid barndom, och 

hennes föräldrars barndom påverkade Bullerbyns utformning. Även gällande 

Emilinspelningen nämns landskapen som en stark påverkan på valet av plats. 112 Det 

beskrivs som en mycket vacker och väldigt småländsk plats: 

Den låg vackert på en sluttning omgiven av blommande körsbärsträd och 

syrenbuskarna. Eftersom den småländska gården var i bruk och fylld med 

redskap, djur och engagerade statister som gärna visade upp deras naturliga 

dialekter och kläder från sent 1800-tal hade man allt man behövde i 

Gibberyd.
113
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”Vimmerby är Nordens navel” är inledningen på det följande stycket och detta fokuserar 

mer på samhörigheten i det som beskrivs som ”det fredliga Norden” med liknande natur 

och livssyn. Här kopplas Astrid samman med detta ”nordiska kulturarv”. Återigen 

betonas den barndom som Astrid hade som mycket viktig för hennes författarskap. Den 

nordiska mentaliteten beskrivs även som en av de saker som turister till Vimmerby får 

bevittna under sommarhalvåret, då de besöker sevärdheterna. Centralt för detta kulturarv 

beskrivs förståelsen för barnets roll i samhället vara ”Kärlek, respekt och tolerans” 

beskrivs som grundpelare för sitt hem. Astrid beskrivs som en guide till hur man ska 

umgås, respektera varandra och leva det ”goda fredliga livet”.
114

 

Återigen beskrivs Vimmerby i termer av Astrids förhållande till staden: 

På de gamla gatorna kring torget i Vimmerby, där Astrid Lindgren som barn 

köpte godis och gick på marknad och som ung dansade på Stadshotellet och 

arbetade som journalistelev runt hörnet på Storgatan.
115

 

Tre av fyra rubriker på första sidan av hemsidan refererar till Astrid Lindgren. En mindre 

ruta finns även där det står ”Småland-Sverige på riktigt”, vilket är en slogan för 

”visitsmåland”, ett gemensamt initiativ för turistnäringen i Småland.
116

 

Hemsidan för kommunen Vimmerby har i skarp kontrast, mycket färre antal referenser 

till Astrid Lindgren, även om referenser förekommer under rubriken ”Uppleva och 

Göra”. Funktionalitet är mycket mer i fokus och sidan är troligen främst riktad till 

personer arbetande i och/eller bosatta i kommunen. Budskapet är därför inte lika starkt 

påpekande av den småländska identiteten eller arvet efter Astrid Lindgren.
117
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5.13.1 Analys 

Historiebruket kring Astrid Lindgren är mycket omfattande, vilket speglas i Vimmerbys 

marknadsföring. Vimmerby.com använder Lindgrens namn i stort sätt konstant i 

beskrivningar av Vimmerby och dess sevärdheter, även jämfört med de andra undersökta 

källorna.  Bilder av Småländsk landsbygd, vilket exemplifieras av filmerna om Emil i 

Lönneberga och barnen i Bullerbyn som behandlar Astrids och hennes fars uppväxtmiljö, 

är framträdande element på hemsidan. Den återkommande frasen ”Astrid Lindgrens 

Vimmerby” visar tydligt på hur hemsidans skapare vill koppla samman Vimmerby med 

Astrid Lindgrens författarskap. Detta är ett tydligt exempel på existentiellt historiebruk, 

då Vimmerbys identitet som Astrid Lindgrens stad. Tydligt är även att staden beskrivs 

som mycket lik den stad som Astrid Lindgren växte upp i. Vimmerby beskrivs alltså 

nästan som ett Astrid Lindgren museum och många miljöer beskrivs främst utifrån de 

relaterar till Astrid Lindgren.  Historiebruket är i högsta grad kommersiellt, då en stor del 

av hemsidan marknadsför resmål specifikt skapade för turism. Det är även tydligt vilka 

delar av Astrids liv som inte förekommer och ses som mindre intressanta är även det 

tydligt. Astrids problemfyllda hemliv, samt hennes utomäktenskapliga affär nämns inte 

något vidare. Människan Astrid Lindgren får betydligt mindre plats än författaren och 

ikonen Astrid Lindgren, men även Stockholmsbon Astrid Lindgren.  Detta är ett exempel 

på Icke-bruk av historia där de delar av historien som inte passar in i den bild av Astrid 

som Vimmerby vill presentera. 

Vimmerby beskrivs som en gemytlig småstad och en trevlig miljö, snarare än en modern 

och framåtblickande stad, vilket andra städer använder som image. Ordet ”genuin” och 

”äkta” används ofta för att beskriva staden. Detta stämmer väl överens med bilden av det 

småländska, okomplicerade och enkla som ofta associeras med Småland och 

smålänningar. Småland beskrivs även med sloganen ”Sverige på riktigt”, vilket 

ytterligare betonar det ”äkta” och enkla med Småland. Värt att notera är även att 

Småland presenteras som mer svenskt än andra delar av Sverige och Astrid beskrivs 

mycket tydligt utifrån sin bakgrund i Småland.  
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6 Slutanalys 

Bilden av ”det småländska” som förmedlas är till stor del ett landsbygdslandskap, med 

röda stugor och djupa skogar.  Denna bild är även tydligt kopplad till de smålänningar 

som förmedlat denna bild i litterära verk, eller som själva påverkats av denna miljö i 

barndomen. En bild av den mentalitet som råder i landskapet är att människorna är 

självständiga, enkla, men även påhittiga och nyskapande. Bilden av Småland är som ett 

”ursverige” som är lite mer ”genuint” och ”äkta” än det övriga Sverige. Detta 

sammanfattas med följande slogan: ”Småland-Sverige på riktigt”.
118

 Småland är även 

huvudsakligen beskrivet som en enhetlig kulturell enhet. Detta stämmer väl överens med 

tidigare forskning kring regional identitet i Småland,
119

 I exempelvis Blekinge är 

landskapet främst definierat utifrån sin naturmiljö, vilken i och för sig beskrivs som 

mycket vacker, men knappast är bärare av en stark kulturell identitet.
120

 Även i denna 

underökning förekommer en hel del beskrivningar av Smålands natur, men kulturmiljön 

har också en mycket framträdande roll. 

Nils Dacke har en stark koppling till Småland och historiebruket kring honom har ett 

starkt fokus på regional småländsk identitet.  Även ett stort fokus på individuell frihet 

och decentralisering i allmänhet kan utläsas. Dacke ses som en positiv figur som trots sin 

förlust förespråkat en positiv sak och även påverkat historien i en positiv riktning. Till 

och med ” den svenska modellen” sägs härröra från upproret. Politiskt historiebruk 

används alltså för att skapa ett offentligt narrativ om Dacke som en föregångare till 

demokratisk dialog i vårt nuvarande samhälle.
121

 Bilden av Dacke stämmer även väl 

överens med en vilja att profilera sig som småländsk och hävda sin särart. Det bör 

påpekas att den huvudsakliga identiteten som hävdas är just den småländska, snarare än 

den mer lokala identiteten till exempel de gamla landen Värend och Finnveden.
122

 Det 
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förekommer även tydlig lokal profilering gällande Dacke i både Virserum och 

Vissefjärda. 

De olika individerna som undersökts har olika förhållanden till Småland och de uttryck 

för historiebruk som förekommer är även de olika. Personerna Vilhelm Moberg och 

Astrid Lindgren har starka anknytningar till Småland genom sitt författarskap och detta 

reflekteras i det historiebruk som förekommer i deras hembygder. Särskilt i Vimmerby 

förekommer en stark identifiering med Astrid Lindrens person, men även de historiska 

landskap som hennes författarskap utspelar sig i. Den miljö som förmedlas i 

historiebruket är huvudsakligen ett landskap kring 1900 med röda stugor och 

gärdsgårdar, vilka huvudsakligen förekommer i ”Emil i Lönneberga” och ”Barnen i 

Bullerbyn”. Vimmerby beskrivs konstant som ”Astrid Lindgrens Vimmerby” och platser 

i Vimmerby beskrivs ofta utifrån Astrid Lindgrens interaktioner med miljön. Detta 

stämmer väl överens med det ställningstagande som finns i Aronssons verk om effekten 

som Astrid Lindgren haft på bilden av vad som ses som småländskt.
123

 Denna 

småländska identitet beskrivs som mer ”genuin” och ”äkta” än andra identiteter. Denna 

bild utesluter huvudsakligen stadsmiljön i Småland utan fokuserar på landsbygden och 

småstadsmiljön. Det är även i dessa miljöer som den regionala identiteten tenderar att 

vara starkast.
124

 Noterbart är även icke-bruket av historia, i förhållande till Astrid 

Lindgrens boende i Stockholm, samt hennes unga vuxentid. Det är möjligt att detta döljs 

för att tydligare profilera henne som en smålänning och Vimmerbybo. 
125

  

Vilhelm Mobergs eftermäle har ett liknande uttryck, men i mindre omfattning. Den 

småländskhet som Moberg identifieras med är liknande, men fokuserar mer på fattigare 

trakter och skogsmiljö. Detta speglar även hans egen uppväxt. Kopplingen mellan 

Moberg och Småland är mycket stark och klassperspektivet i historiebruket är tydligt 

fokuserat på fattiga landsortsbor. Denna befolkning är även starkast kopplad till lokal 
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identitet, enligt tidigare forskning.
126

 Historiebruket kring Moberg speglar hans litterära 

miljö och de människor som finns däri. Mentaliteten som speglas är främst specifik för 

fattiga landsortsbor, men har även tydliga ”småländska” drag som ihärdighet och 

uppfinningsrikedom. Flera identiteter är med andra ord i samspel, vilka interagerar för att 

skapa en unik bild av just den småländska allmogen
127

 

Esaias Tegnér och Elin Wägner har inte samma koppling till landskapet, då ingen av 

dem är födda i det. Dock har deras yrkesliv utspelat sig i landskapet. Tydliga spår av de 

båda finns i landskapet men de har inte särskilt tydliga kopplingar till småländsk 

identitet. Historiebruket kring Tegnér saknar tydlig koppling till Småland, utan snarare 

till Växjö specifikt.  Även i Lund finns bruk av Tegnérs minne, vilket i mångt och 

mycket liknar bruket i Växjö. Inga politiska konnotationer kan hittas, utan historiebruket 

har snarare den existentiella karaktären, det vill säga skapa ett minne och en känsla av 

historia och samhörighet med historien.
128

  

Elin Wägner har en större koppling till Småland än Tegnér, men även hon var inte enbart 

verksam i Småland och föddes dessutom i Lund, samt verkade delvis i Stockholm. Dock 

har hon lämnat avtryck i såväl Växjö, som i Berg, där hon tidvis bodde. Elin har blivit 

föremål för politiskt historiebruk, vilket inte är överaskande, då hon under sitt liv var 

mycket politiskt aktiv. En intressant fråga som kom upp är i vilken mån historiebruket är 

uppskattat av efterlevande, eller om det ses som en missrepresentation av personens 

arv.
129

 Elins roll som en symbolisk figur för kvinnors rättigheter och andra politiska 

frågor är tydlig, men detta har inte tydligt kopplats till Småland, mer än att hyllningar till 

henne förekommer i området. 

Carl von Linné har kanske lämnat större avtryck än någon av de andra undersökta 

individerna, då hans klassifikationssystem används än idag över hela världen.  Linné 

föddes även i Småland och hans avtryck i Småland är framträdande på ett antal ställen i 
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bl.a. Råshult och Växjö. Även historiebruk i Uppsala, där han spenderade delar av sin 

karriär, kan observeras. Framträdande är att Linnés barndom och uppväxtmiljö tillmäts 

stor vikt i Småland, medan hans arbetsmiljö beskrivs som viktigare i Uppsala. ”Linnés 

anda” är dock framträdande i båda områden. Historiebruket är huvudsakligen 

existentiellt, då namngivning och monument är huvudsakliga komponenter i 

historiebruk.
130

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att de undersökta individerna alla har lämnat tydliga 

avtryck på de undersökta områdena, men Dacke, Moberg och Lindgren har mest tydligt 

bidragit till den småländska landskapsidentiteten. Den bild som förmedlas i källorna 

speglar tydligt att just den småländska landsbygden runt 1900 är det ”genuint” 

småländska, vilket speglar de bådas uppväxtmiljö och författarskap. Även Dackes kam 

för självständighet syns tydligt som ett typiskt småländskt drag. De övriga personerna 

har visserligen lämnat sina märken, men då främst som individer, snarare än som 

symboler för en bredare småländskhet. 

Tydligt är även att de undersökta orterna gärna kopplar sig samman med personerna, 

även i sammanhang utan för personens område. Detta gäller särskilt Astrid Lindgren. 

Även i Vissefjärda är detta tydligt, där begreppet ”Dackebygden” används och Dackes 

namn placeras även på olika saker som affärer och platser, utan att en tydlig koppling till 

personen finns. 

7 Didaktiska implikationer 

När eleverna möter historia i vardagen är det mest troligt inte akademisk historia de 

möter. Historien som finns i populärkultur, spel, böcker och filmer har valts ut pga. 

specifika skäl angående hur historien ska presenteras. Även museer, offentliga platser 

och minnesplatser reflekterar endast en vinkel på den historia som faktiskt utspelat sig. 

Detta gäller även många ikoner från historien, vilka lämnat sitt avtryck på historien.  När 

Astrid Lindgren diskuteras, nämns hennes hemliv och långvariga boende i Stockholm, 
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eller ligger fokus på henne barndom i Småland? Detta urval utgör historiebruk och är 

inkluderat i all historieåtergivning på ett eller annat sätt. Denna uppsats är fokuserad på 

hur detta görs i förhållande till landskapet Småland och dess identitet. 

Historiebruk är en framträdande del av kursplanen i exempelvis gymnasieskolan och 

förståelse för historiens vinkling och perspektivval är även en viktig aspekt av källkritik, 

då historiebruk ofta är tendentiöst.
 
Även historiens roll i skapandet av identiteter beskrivs 

som en del av ämnets syfte. 
131

 

En grund för all form av interaktion med historia, är att förstå vad historia faktiskt är det 

vill säga ett försök att skapa en rättvis bild av det förflutna utifrån de spår vi har. Historia 

är inte det faktiska förflutna. Umberto Eco beskriver det förflutna som tecken, medan 

historien beskrivs som en text utan författare. Han menar inte att vi ska förlita oss vare 

sig på varken en studie av författarens intentioner, eller läsarens kulturella bagage, utan 

vad han kallar textens intention.  Detta handlar om medvetenhet om textens antaganden 

om världen, samt även om de egna föreställningarna. Detta innebär att vara medveten om 

till exempel ords förändrade betydelser och innebörder, men även grundföreställningar 

om till exempel monarkin eller religion.
132

 

Även inom skolan möter elever ofrånkomligen historiebruk. Många äldre historieböcker 

har nationalistiska och patriotiska mål, medan senare böcker lägger större vikt vid 

företeelser som motstånd mot diktatur och de förhållanden i Sverige som drev på 

utvandringen. Till stor del har narrativet kring Sverige fokuserat på neutralitet, välfärd, 

demokrati och liknande framgångar för att beskriva Sverige.  Även berättelser om 

Sveriges framskridna jämställdhet har fått ett stort utrymme. Detta kan kontrasteras med 

mindre smickrande delar av Svenska historia, så som rasbiologiska institutet, eugenik, 

kulturell marginalisering av minoriteter och samarbete med Tyskland under andra 

världskriget. 

Ett intressant perspektiv på den identitet som elever skapar sig är att se på den som ett 

narrativ. Vi ingår i berättelsen av andra människors liv och de ingår i våra, utan att vi för 
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den skull kan kontrollera vilken väg vår berättelse tar. En individ kan inte själv välja 

vilka kulturella och religiösa intryck som de utsetts för, men de kan välja hur de förhåller 

sig till dem. Kategorierna som utgör identiteten är föränderliga och historiskt betingade, 

enligt denna syn och olika identiteter gör sig gällande i olika sammanhang. Detta betyder 

till exempel att småländskheten gör sig gällande i vissa sammanhang, men är mindre 

synlig i andra. Landskapsidentitetens roll i detta narrativ kan i undervisningen 

aktualiseras när eleverna reflekterar över hur deras egen kontext har format deras 

identitet. Vad kan vara specifikt för den småländska identiteten och hur skiljer det sig 

från andra? Även frågan om vem som räknas till en viss identitet, kan få aktualitet, då 

graden av identifikation med landskapet kan variera mellan elever.  Den regionala 

identiteten är betydligt mindre diskuterad än till exempel nationella, sociala, religiösa 

och ekonomiska kategoriseringar, vilka alla nämns i ämnesplanen för historia 1b i 

gymnasiet, vilket inte regional eller lokal identitet gör. Dock ska eleverna förstå 

”Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om 

gemensamma kulturarv”
133

, vilket borde inkludera kulturarv på den regionala nivån. Ett 

exempel på sådant kulturarv är till exempel identifikation med historiska personer till 

exempel Dacke, som förekommer i denna uppsats.
134

 I uppsatsen visas exempel på hur 

Småland profileras som landskap, med bilder av landsbygd och en nostalgisk 

tillbakablick, vilken troligen inte stämmer överens med elevernas egen bild.  Att genom 

undervisningen bemöta hur detta historiebruk påverkar vår syn på identiteter är därför 

ytterst viktigt. 
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