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1. Inledning 

Att skriva färdigt mitt manus Damerna på slottet har varit en lång väg fylld med 

motgångar och möda. En av de största svårigheterna har varit att hitta en balans 

mellan det fiktiva och historiebruket. Mitt mål har varit att skriva en ”biografi” om 

ett storgods och att berätta om de kvinnor som levt där. Att få detta att bli intressant 

och inte för vetenskapligt har varit mycket svårt för mig.  

I denna uppsats skall jag försöka redogöra för hur jag gått till väga och vilka 

problem, motgångar men också de glädjeämnen jag stött på under vägens gång. 

 

1:1 Bakgrund 

När jag flyttade ut till Västerhaninge för snart 10 år sedan undersökte jag den 

historiska miljön här. Jag är historiker och därför föll det sig naturligt för mig att 

uppsöka allt av historiskt intresse i området. När jag kom till Häringe fick jag en 

känsla som jag bara haft vid ett enda tillfälle tidigare, detta är hemma! Jag blev helt 

besatt av slottet och dess omgivning och ville veta allt om det. Sakta skulle dess 

fantastiska historia torna upp sig för mig och jag kunde läsa om alla män från Karl 

Knutsson Bonde till Gustav II Adolf och ätten Löwen som ägt slottet. Då jag studerat 

Agneta Horn som hade anknytning till slottet visste jag att det fanns kvinnor som 

förvaltat det men dessa lyste totalt med sin frånvaro.  

Jag bestämde mig då för att skriva deras historia och det visade sig att en 

oändlig mängd intressanta kvinnor radade upp sig under mitt arbetes gång. Deras 

livsöden, glädje, sorg och vardagsämnen var så omfattande att jag till slut stod med 

ett källmaterial så stort att jag inte visste riktigt hur jag skulle arbeta med det. Jag 

bestämde mig då för att göra en biografi av slottet och dess kvinnliga invånare och 

berätta deras historia på ett sätt som alla kan ta del av och ha behållning av.  

För att göra en intressant och samtidigt lättläst berättelse om slottet beslöt 

jag att försöka hitta en jämvikt mellan fakta och fiktion, jag ville skapa något som 

bygger på fakta men ändå där ett visst konstnärligt spelrum existerar. För att uppnå 

detta beslutade jag att lägga in roliga berättelser och folksägner mellan alla fakta. På 

så sätt blir stämningen i manuset mer lättsam och tilltalar en större läsarskara 
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samtidigt som det finns vetenskapliga belägg för de fakta som presenteras i 

manuset. Detta visade sig vara en mycket svårare balansgång än jag trott. Jag var 

rädd att bli stämplad som en oseriös författare. Men genom att vara tydlig och 

berätta vad som har källor och vad som är sägner eller fysiska människors minnen 

och berättelser har jag lyckats hitta en bra balansgång.  

 

1:2 Syfte 

Mitt syfte med uppsatsen är att få förståelse för mitt skrivande och hur jag kan skapa 

en balans mellan det fiktiva och det verkliga.  

Min tanke var att skriva en underhållande text om Häringe slott och de 

kvinnor som har levt där. Samtidigt som texten skulle vara underhållande var det 

viktigt för mig att den skulle vara vetenskapligt korrekt, jag var därför tvungen att 

söka material i olika källor, samtidigt som jag skulle skriva berättande och lättläst. 

Från början hade jag endast tänkt skriva om de kvinnor som äger slottet och 

endast en kvinna från varje århundrade. Men eftersom arbetet fortskred dök det 

upp ett stort antal kvinnor som inte ägt slottet men som bott eller arbetat där eller 

på något sätt har anknytning till slottet. Alla hade de något roligt och intressant att 

berätta och jag bestämde mig därför att ta med även deras historia. Här fanns 

kvinnor som arbetade på slottet och levde under enkla förhållanden, vilket skapade 

en kontrast i berättelsen med tanke på den rikedom slottets ägare levde under. Till 

exempel den berättelse som Anni Söderström förmedlar i kontrast till Slottets ägare 

Jenny Ljungberg.  

Anni Söderström beskriver slottet med en sådan inlevelse och kärlek att 

hennes berättelse föll sig naturlig i min text. Söderström har aldrig bott på Häringe 

men arbetat där i över 20 år. Trots det brinner hon för den historiska miljön och ser 

sig som lycklig att få arbeta där. Samtidigt blir kontrasten stor i Jenny Ljungbergs 

berättelse då hon som ägare till slottet inte bryr sig nämnvärt om dess historia, och 

ger mig en bunt ovärderliga räkenskaper från 1700-talet i två plastkassar. Det är 

nästan som att bygga upp en intrig, det blir spännande på ett personligt plan. I detta 

blandas den nuvarande tiden, modern historia med det riktigt gamla, det som står i 

räkenskaperna från 1700-talet. 
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Jag har valt att inte bara se det historiska som något som hände för länge sedan. Att 

göra intervjuer med människor som upplevt saker på slottet var också viktigt för 

berättelsen. Det ger personlighet och en närhet till berättelsen tycker jag. Här blir 

det också en stor kontrast samtidigt som det är en liknelse. Vad hade de som levde 

på slottet för 500 år sedan gemensamt med dagens ägare? Vad finns det för 

skillnader? Detta tycker jag är intressant att se då vissa saker aldrig ändras, medan 

andra blir omoderna och försvinner inom några få decennier. Detta gör det också 

viktigt att dokumentera nutiden, då nutiden blir historia om några år.  

Jag valde att skriva om kvinnor då dessa inte finns dokumenterade historiskt. 

Viktigt för mig var att visa på kvinnor som en del i samhället, inte som något utanför, 

som var annorlunda. Jag har i slottets historia sett hur kvinnor förvaltat slottet på 

exakt samma sätt som män. Av någon anledning har dessa kvinnor glömts bort eller 

försvunnit någonstans under historiens gång. Jag vill främst ändra den syn på 

kvinnans roll i förvaltningen av storgods att de var passiva och endast en del av 

godsens utsmyckning där de hade till enda uppgift att föda en arvinge.  Jag vill 

genom min berättelse visa att kvinnornas liv är intressant och roligt att följa men 

framför allt att de har samma betydelse i historian som männen vi är vana att läsa 

om.  

För att åstadkomma detta berättar jag deras historia med en skönlitterär 

karaktär trots att alla fakta bygger på verkliga, belagda händelser. Med denna 

avvägning mellan vetenskaplighet och berättande skrivteknik hoppas jag att min 

berättelse skall bli tillgänglig för både den breda allmänheten men även för 

akademiskt folk.  

 

1:3 Frågeställningar  

1. Vad gör berättelsen om Häringe och dess kvinnor intressant för läsaren? 

2. Vad skapar närvaro i texten? 

3. Hur skiljer författaren på verklighet och fiction? 

4. Är det viktigt för läsaren att skilja mellan fakta och fiction? 
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1:4 Avgränsningar 

På grund av min berättelses art, har jag vid flera tillfällen blivit för noggrann och 

akademisk. Då det är tänkt att läsningen skall vara en lättsam och trevlig upplevelse 

för läsare även utanför den akademiska världen måste jag dock avgränsa min 

berättelse. Jag måste främst undvika att låta för formell i språket något som varit 

mycket svårt för mig. Jag har gärna velat använda mig av tabeller och diagram men 

har förstått av mina klasskamraters kommentarer att detta inte passar den genre 

som jag nu gett mig in i. Dessutom har källmaterialet varit överväldigande. Det har 

varit svårt att inte sväva ut och ta upp andra intressanta saker jag hittat än just det 

min roman handlar om, kvinnorna på Häringe slott. För att kunna uppnå mitt syfte 

att hitta en balans mellan det fiktiva och historiebruket har jag därför blivit tvungen 

att välja bort mycket material under skrivprocessens gång. Det handlar i synnerhet 

om akademiska infallsvinklar som, kan bli tråkigt för en person utanför den 

historiska, akademiska världen.  

 

1:5 Disposition 

Jag kommer att dela in kapitlen i mitt manus Damerna på slottet i olika århundraden 

från 1400-talet fram till i dag. Jag har valt att inleda med en kort sammanfattning av 

vad som händer i världen. Sedan lägger jag in berättelsen av kvinnorna och vad som 

var karaktäristiskt för dem. Jag vill också ge en bild av godset och gården och hur det 

såg ut under just den tidsepoken.  I varje tidsepok varvas berättelserna med 

fotografier av Häringe, dess naturreservat och även de närliggande kyrkorna som har 

betydelse för berättelsen.  

Jag kommer att avsluta med min egen erfarenhet av slottet där olika sägner 

jag fått berättade för mig samt min egen upplevelse av slottet och dess natur vilket 

läggs fram med min egen berättarröst.  

 

2. Teori och metod 
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Under de år jag har studerat på Linnéuniversitet är det vissa saker som vi fått 

inpräntat i oss som, originalitet, att fånga läsaren och hålla den kvar, samt att vårda 

texten. Något som har varit viktigt i mitt skrivande har varit att inleda texten med 

något som väcker intresse men som också får läsaren att bli nyfiken och vilja veta 

”hur går det sen?”  

Émile Zola skrev i sin bok Den stora gruvstrejken om den blinda hästen som springer 

genom gruvans gångar. Genom en sådan händelse skapas närhet till ett skeende som 

annars är för stort för oss att ta in och känna, det blir för mycket för oss och därmed 

ointressant. Den gamla trotjänaren, hästen kan vi däremot känna för och därmed 

skapas en stämning och närvaro i berättelsen.1 Det som får oss intresserade men 

samtidigt att känna empati, där vi kan tillgodogöra oss umbäranden och död på ett 

mer personligt och känslosamt sätt är där en blind häst som springer genom 

gruvgången som håller på att rasa.  

Jag har försökt att skapa en närhet och en intim känsla till händelserna jag 

beskriver i romanen genom att lägga in personlig text med olika typsnitt för att på så 

sätt få historian att kännas närmre. Det är inte jag som berättar en oändlig mängd 

fakta utan personerna själva som beskriver vad som hänt dem. Förhoppningsvis kan 

detta ge en mer personlig prägel och ge läsaren den intima och känsloladdade 

upplevelse som Zolas häst gör. Vem rörs inte av en röst från 1600-talet och Agneta 

Horns egen berättelse om sin barndom? Det blir mer känsloladdat än en anonym 

berättarröst som beskriver ett förlopp. 

En annan metod som jag anammat i min berättelse är den som Bo Eriksson 

använder i sin bok Lützen 1632. Eriksson som är fil. Doktor i historia beskriver ett 

historiskt skede på ett spännande och nästan deckaraktigt vis. Detta trots att det 

handlar om en stor mängd fakta som presenteras.2 Detta är inte en avhandling eller 

en skrift tänkt för endast akademiker utan en lättläst och intressant bok som lär 

samtidigt som den underhåller. Så här börjar Eriksson sin bok:  

 

1 Zola, Émile, Den stora gruvstrejken, Bonniers, Stockholm, (2012). 
2 Eriksson, Bo, Lützen 1632, Nordstedts, Stockholm, (2006). 
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”Det är tisdag morgon den 6 november 1632, och en tät dimma förhindrar 

svenskarmén från att avancera fram mot den lilla staden Lützen några mil 

utanför Leipzig.”  

 

Det kunde vara en intrig i en roman, en deckare eller kanske ett drama? I själva 

verket är det en historisk framställning av en historisk händelse så nära sanningen 

som författaren kan komma. Här finns källhänvisningar och liknande, precis som i en 

akademisk text. På samma sätt har jag försökt att skapa stämning och bygga upp en 

intrig till en faktabaserad berättelse. Detta åstadkommer jag genom att beskriva 

händelserna i världen och på så där även sätta in händelseförloppet i ett större 

sammanhang. Efter inledningen i sin bok fortsätter Eriksson,  

 

”Kung Gustav II Adolf sitter i en vagn och är rastlös. Han fördriver tiden med 

att be. Hans plan att överraska motståndaren gick om intet vid övergången av 

Rippach dagen före. Borta vid Lützen samlar därför Wallenstein sina styrkor. 

Svenskkungen har bara några timmar kvar i livet.”   

 

Här berättar Eriksson om det oundvikliga slutet som skall komma så snart, trots att 

det var nästan 400 år sedan. Detta gör läsaren nyfiken, och för att få veta vad som 

hände och varför kungen bara hade några timmar kvar att leva måste hela boken 

läsas . 

Således ser jag den hermeneutiska traditionen som en viktig metod att nå 

mina mål och det är den metod jag främst använder mig av. Den hermeneutiska 

metoden kan bestå av både kvalitativt och kvantitativt material. Då jag valt bort det 

kvantitativa materialet för att göra berättelsen mer lättläst återstår endast den 

kvalitativa delen. Här handlar det om att fårstå och tolka ett skeende och sedan 

kunna berätta detta på ett intressant vis. Det finns inga generella lagar som säger 

hur en hermeneutisk, kvalitativ undersökning skall gå till, vilket leder till kritik 

av ett antal forskare som menar att metoden endast mäter undersökarens 

förståelse för en företeelse. Även den kvantitativa metoden kritiseras då den 

anses sakna flexibilitet. Fördelen med den kvalitativa metoden är med andra ord 

att den är flexibel och ”kan därmed anpassa datainlämningen till den verklighet 
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som forskningsobjektet befinner sig i.”3 Att läsa och hitta händelser och personer i 

olika källor är inledningen till min berättelse, men sedan behöver detta tolkas och 

inspireras av det skönlitterära för att ge liv åt karaktärerna. Detta finns också i ett 

antal skönlitterära verk som skildrar historia, men som trots det är romaner. Här 

kommer det självupplevda, minnen och egna intryck in som en del av en skönlitterär 

verklighet. Den värd som beskrivs har funnits, även om berättelsen inte är sann. En 

författare som inspirerar och som lyckas fånga just detta är nobelpristagaren Naguib 

Mahfouz.  I sin trilogi som inleds av Mellan de två slotten, får läsaren följa det 

Egyptiska samhället mellan de två världskrigen och hur det på kort tid förändras i 

och med att det moderna samhället växer fram.4 Familjen Abd-El-Gawwad skildras 

under dessa perioder och vi får en inblick i det Egyptiska samhället som i första 

boken fortfarande är mycket konservativt. Sakta förändras världen och även Egypten 

och det lilla samhälle som boken skildrar. Detta är ett sätt att beskriva ett historiskt 

skeende som fungerar även i min berättelse. Här kommer sägner och 

personberättelser in som en viktig del av berättelsen. Detta är inte ett dokumenterat 

historiskt skeende men ändå ett minne som berättas av någon som upplevt det. Det 

hjälper till att bygga upp intriger och skapa stämning vilket jag kan göra då detta är 

precis vad jag säger det är, ett berättande skeende, ett minna från det förflutna som 

likt sagor och sägner är en del av vårt kulturarv och som därför är viktigt att bevara. I 

detta kommer ju också ett korrekt historiebruk in. I Peter Aronssons bok Historiebruk 

beskrivs begreppet ”historiebruk” som processer, handlingar, skeende och hur 

dessa hänger ihop i dåtid, nutid och framtid.5 Aronsson beskriver även 

begreppet ”tolkningsföreträde”. Aronsson skriver att historia blivit en allt 

viktigare del av det moderna samhället. Historia skrivs och berättas numera av 

många olika människor inte bara historieproffsen. Aronsson skriver ”Inget 

samhälle utan historia - men vem har rätt att berätta?”6 Detta är ju också det 

centrala i denna uppsats. Balansen mellan det fiktiva och historiebruket. Här 

3 Jacobsen, Dag, Ingvar, Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen, Studentlitteratur AB, Stockholm, (2002) s. 39. 
4 Mahfouz, Naguib, Mellan de två slotten, Rabén & Sjögren, Stockholm (1990), översättning från 
arabiska av Kerstin Eksell. 
5 Aronsson, Peter, Historiebruk, - Att använda det förflutna, Studentlitteratur AB, Stockholm, 
(2004), s. 15 
6 Aronsson, Historiebruk, s. 14 
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ämnar jag använda mina kunskaper som historiker för att göra en korrekt 

tolkning av det historiska. Samtidigt vill jag använda mig av mina kunskaper i 

kreativt skrivande för att kunna göra min text intressant även för personer 

utanför den historiska akademiska världen. Men som historiker kan jag inte nog 

förtydliga vikten av vem som berättar och att detta görs på ett korrekt sätt. Till 

exempel om det skall vara tillåtet att förneka förintelsen eller det armeniska 

folkmordet. Jag anser att det är oerhört viktigt att sådana händelser och även 

upptakten samt slutet på ett sådant skeende berättas korrekt, så det aldrig 

händer igen.  Självklart finns det olika uppfattningar även om detta men då 

historiebruk är viktigt för mig anser jag att historia skall berättas så korrekt som 

det är möjligt. Det går inte att ändra det förflutna, däremot kan det vara svårt 

eller till och med omöjligt att ta reda på sanningen. Här kommer också 

tolkningsföreträdet in. Den som berättar historia bör vara så tydlig som möjligt 

och säga att detta är ingen som kan återge ett historiskt skeende korrekt men 

detta är så nära sanningen som möjligt, åtminstone tills någon annan bevisar 

något annat.  

Eftersom både historisk korrekthet och litterärt berättande är väsentligt för 

mitt manus, har jag försökt att använda mig av det jag lärt mig i både de kurser i 

skrivande jag läst samt de kurser i historia som berikat mitt historiska kunnande. 

Utan att ha den historiska bakgrunden eller fått lära mig hur jag skall utforma mina 

texter på ett vackert och intressant sätt hade denna roman aldrig kunnat bli till.  

 

3. Analys  

Jag började göra research om Häringe och då kom den första frågan, hur hittar man 

trovärdiga källor? Ett av de första problemen var när jag skulle skriva om Agneta 

Horn och hur hon reste från Älvsnabben till Tyskland, som det stod i hennes dagbok 

att både hon och hennes mamma gjort. Jag hade ingen aning om hur det gick till och 

var jag skulle få fakta till detta, så jag besökte då den källa som var närmast till 

hands, Vasamuseet. Jag följde med en grupp som guidades av en till synes kunnig 

guide och lyssnade spänt på det hon hade att berätta. När guidningen var klar gick 

jag fram till henne och frågade om kvinnor och hur de reste. Hon såg ut som ett 

levande frågetecken och hävde snabbt ur sig, ”Kvinnorna reste inte med båt! det 
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betydde otur att ha kvinnor till havs. I synnerhet kvinnor av adlig börd. De reste inte 

med båt, det betydde ju otur att ha kvinnor ombord,” sade hon igen. Det var mitt 

först möte med det som Aronsson beskriver som ”ett falskt historiebruk”.7 Jag 

förstod till min förvåning att man inte kan lita på det som folk säger utan att man 

måste söka i källor och hitta belägg för ett historiskt skeende. Hittar man inte eller 

vet man inte så skall man vara tydlig och ärlig om det. Jag bestämde mig därför för 

att skriva in mig på en kurs i historia för att lära mig att söka information själv. Detta 

ledde till en kandidatexamen i Historia. Kursen lärde mig att hitta information på rätt 

ställe och framför allt att tänka som en historiker.  

Detta manus Damerna på slottet, har blivit något av en besatthet hos mig. 

Jag hittar ständigt nya saker i manuset som jag vill förbättra trots att jag slutfört det 

flera gånger. Ett stort problem blev då i stället det som jag nämnt tidigare, falskt 

historiebruk. Många av de berättelser jag hade nedtecknat om Häringe visade sig 

vara skrönor, trots att källorna jag haft tidigare verkat vara seriösa. Det har varit ett 

stort problem då många av de källor som jag använt faktiskt varit seriösa, men sedan 

har nya rön kommit fram och nya forskningsmetoder som visar att det man tidigare 

trott inte alls stämmer. Som exempel på det är berättelsen om Hammerstafrun. I de 

gamla historieböcker jag läst står det att hon var förskingrare och hade stämplat mot 

kunden. När jag kontaktade Roskilde universitet för att lära mig mer om henne fick 

jag veta att det troligen inte var så att hon gjort sig skyldig till brott.8 Det ledde till att 

jag fick söka i fler källor och det hela blev tillslut mycket förvirrande. Vad skulle jag 

skriva? Vad var sanningen? Troligtvis som det ofta är med historia så går det inte att 

få fram hela sanningen. Därför bestämde jag mig för att skriva båda berättelserna 

och varför det finns fler teorier. På detta sätt byggde jag upp en spännande 

berättelse utan att vara historiskt inkorrekt. Jag kunde förklara ett historiskt skeende 

och teorier till varför det fanns så olika uppfattningar.  

Det fiktiva, den historiska romanen kanske ses som i Per Olov Enqvists roman 

Livläkarens besök. Här får läsaren en fascinerande resa genom 1700-talet där en 

mängd kända personer figurerar.  Här får läsaren möta kung Christian VII, Rousseau, 

7 Aronsson, Peter, Historiebruk - Att använda det förflutna, Lund, (2004), s. 15. 
8 Mailkonversation med Michael H. Gelting 2012-04-18; arkivarie, professor, 
formidlingsafdelningen, Rigsarkivet, Danmark  
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Støvlete-Cathrine, Caroline Mathilde av Storbritannien, Doktor Struensee och andra 

kända personer.9 De personer som figurerar i romanen är alltså verkliga medan 

berättelsen är till stor del påhittad. Här har jag parallellen till mitt eget arbete om 

Häringe. Flera verkliga personer i en fiktiv berättelse. Problematiken kring min 

berättelse är att många av de kvinnor som figurerar i min studie levde för så länge 

sedan att det inte finns möjlighet att veta hur personen var.  Detta gör hela 

berättelsen svår och mer stel då personerna saknar personlighet. Då jag inte vill 

ändra historien då berättelsen trots allt skall vara historiskt korrekt, bestämde jag 

mig att lägga in berättelser från personer som finns utanför det arkiverade 

dokumenten. Där fyller de nu levande kvinnorna en viktig roll. Att kunna 

levandegöra och berätta historier om människor som har levt så nära inpå att det 

finns närstående i livet, var det som skull fylla detta syfte. Här kan jag likt 

berättelserna i Livläkarens besök lägga in fiktiva berättelser men ändå vara historiskt 

korrekt. Allt för att skapa närhet till historien. På så sätt kan jag göra det verkliga 

fiktivt, men hur gör jag då det fiktiva verkligt? Svaret hittade jag i en bok om 

medeltidens Stockholm av Göran Dalbäck, I medeltidens Stockholm.10 I denna bok 

som är helt faktabaserad varvas fakta med färgglada bilder och roliga berättelser. 

Här finns fantasieggande bilder på Stockholm från medeltiden och berättelser som 

den om Stockholms ursprung och fiskaren som behåller en lax för egen räkning och 

flyr från den uppretade biskopen.11 Detta har nog aldrig hänt men är en historia som 

berättats sedan åtminstone 1600-talet så det är en del av vårt kulturarv. På samma 

sätt har jag vävt in de olika berättelser som finns om kvinnorna på Häringe både 

baserat på fakta och på de sägner som fortfarande lever kvar sedan medeltiden.12 

På de sättet blir det lättare och roligare att läsa än om det bara är fakta som 

presenteras på et vitt papper.  

En annan svårighet som jag upptäckt är att jag även måste ändra på titeln till 

mitt manus. I och med att jag även skriver om nu levande personer behöver jag 

deras godkännande till alla texter som jag läger ut. När jag var klar med mitt manus 

9 Enquist, Per Olov, Livläkarens besök, Nordstedts förlag, Stockholm, (2009). 
10 Dalbäck, Göran, I medeltidens Stockholm, Stockholmia förlag, Stockholm 1996. 
11 Dalbäck, I medeltidens Stockholm, s. 12. 
12 Till exempel berättelsen om Hammerstafrun som förfalskare och hennes stämpling mot 
kungen. 
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skickade jag det till Jenny Ljungberg som är den nuvarande ägaren av Häringe. Jag 

upptäckte senare att de anammat min titel på sin hemsida ”Häringe is yours baby”.13 

Eftersom det är samma hemsida som uppger ett falskt historiebruk vet jag inte om 

det är lämpligt att använda mig av den titeln till min roman längre utan byter till 

Damerna på slottet. Jag vill inte bli sammankopplad med något som kan vara till 

nackdel för min historiska forskning och allt arbete jag lagt ner på att få ett korrekt 

historiebruk.  

    

3:1. författare som inspirerar 

Det finns många författare som är en inspirationskälla för mig. Men också många 

författare som jag inte vill efterlikna. Här delar det skönlitterära och det 

vetenskapliga, historiska upp sig i motsatta sidor. Jag skulle därför vilja dela in mina 

författare i 3 olika grupper: Skönlitterära författare, akademiska författare samt 

källorna (räkenskaperna) och dess författare. Alla har de betydelse för mitt skrivande 

men på olika sätt.  

 

3:1:1 Skönlitterära författare 

Det har varit en svår balansgång för mig att hitta rätt sätt för min roman. Min största 

rädsla har varit att bli klassad som en ”Herman Lindqvist” eller en ”Jan Guillou”. I 

skönlitterära kretsar kanske detta är något bra eftersom båda är framgångsrika 

författare. Men som historiker är det definitivt inte något bra utan kan leda till en 

”evig bannlysning” från den historiska, akademiska världen. Anledningen till detta är 

att båda ovanstående författare vi ge ett sken av att de är historiker och inte 

skönlitterära författare och sedan ger de läsarna ett felaktigt historiebruk. Här 

kommer Aronssons begrepp ”Tokningsföreträde” in.14 Aronsson skriver om vikten 

att berätta en sann historia, vilket kräver kunskap och utbildning enligt min mening. 

Jag har verkligen kommit i kontakt med ett felaktigt historiebruk i min berättelse om 

Häringe slott och självklart gör det mig upprörd. Jag har lagt oerhört mycket tid och 

möda på att ta fram de verkliga förhållanden som rådde de olika tidpunkterna och så 

13Häringe slotts hemsida, http://www.careofhotels.com/haringe/default-sv.html Internetkälla 
hämtad 2013-04-27. 
14 Aronsson, Peter, Historiebruk, s. 14. 
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ger man ett felaktigt historiemedvetande15 i syfte att göra godset intressant i sin 

marknadsföring. Ett exempel på detta är att man i Häringe slott Storytelling skriver 

följande: ”Agneta Horns lillebror Axel frös ihjäl på Häringe när han vanvårdades av 

Ebba Leionhufvud.” Sanningen är att Axel Horn dog i Tyskland, inte Sverige och det 

finns inte heller några källor som visar på att Ebba Leionhufvud någonsin besökte 

Häringe. Ett annat felaktigt bruk är berättelsen om att Viking Sota skall ha haft en 

borg där och att hans flotta skall ha gått under i Landfjärden. Enligt mina 

efterforskningar är Viking Sote endast en saga, till trots de föremål som finns att 

skåda på slottet och som sägs ha tillhört honom. Vill man gå närmare i tid finns det 

lika många och tydliga exempel där. Det står bland annat att Torsten Kreuger skulle 

ha byggt en rutschbana från badrumsfönstret på övervåningen ner till poolen, men 

även det en skröna. Någon sådan rutschbana har aldrig funnits.16 Detta kanske kan 

vara ett bra sätt att marknadsföra slottet om man är affärsidkare. Men för mig som 

historiker kan det vara förödande.  

Samtidigt som jag vill ge ett korrekt historiebruk vill jag inte skriva som en 

akademiker utan vara öppen för alla historieintresserade. Jag vill med andra ord att 

min roman skall kunna läsas av en bred skara människor, inte bara akademiker. Hur 

skall man då kunna skriva en akademisk skrift samtidigt som den är underhållande 

på samma sätt som en skönlitterär roman? De författare som inspirerat mig är i 

detta fall även de två olika grupper. Dels rent skönlitterära författare som aldrig 

utger sig för att vara historiker. Sedan den som är akademiker och skriver 

akademiska texter men på ett intressant och spännande sätt. Båda dessa kategorier 

har inspirerat mig. Eftersom jag beslutat att ha sägner och liknande i min roman för 

att göra den mer intressant, har jag inspirerats av vissa skönlitterära författare.  

En av de som inspirerat mig mest är sir Walter Scott. I sin roman Ivanhoe 

beskriver han ett höviskt och moraliskt ideal i riddartidens England.17 Här handlar 

det mer om skrivteknik och att fånga läsarens intresse som inspirerar. Här finns en 

15 Aronsson, Peter, Historiebruk. Aronsson använder sig av historiebruk och historiemedvetande 
som centrala begrepp. Historiebruk är processer, handlingar, skeende och hur dessa hänger ihop 
i dåtid, nutid och framtid. Historiemedvetande är det samband mellan dåtid, nutid och framtid 
som ses i historiebruket, s. 18. 
16 Häringe slotts hemsida, http://www.careofhotels.com/haringe/about/history-sv.html 
Internetkälla hämtad 2013-04-23. 
17 Scott, Walter, Ivanhoe, Corona förlag, Malmö (Uppgift om tryck/utgivningsår saknas), 
textbearbetning Lars Welinder. 
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berättarglädje men också en skrivarglädje som jag hoppas kunna anamma i min egen 

roman.  

En annan författare som jag beundrar är Christian Jacq. Även här är det sättet 

att skriva och fånga läsarens fulla uppmärksamhet som lockar mig. Samtidigt är det 

de storslagna miljöbeskrivningarna och stämningsskapande personbeskrivningar av 

både enstaka personer och hela folk som lockar mig. Här beskrivs alltid egyptierna 

som de goda vackra medan ärkefienden Hettiterna är de onda som bor i en mörk, 

grym och förfärlig värld. Den egyptiska världen är ljus, vacker och de har alltid 

gudarna på sin sida. Detta är beskrivningar som skapar stämning i hans romaner som 

jag vill lära mig av. Ett utdrag ur hans beskrivning av hettiternas personlighet följer: 

 

”En klibbig, frän och äcklig lukt fyllde hans näsborrar. Den kom från slakteriet 

som låg i den norra delen av samhället, under en stor port skyddad mot 

solen. Då Danio fick se dem tappade han andan. De fanns där allihopa: 

soldater, köpmän, hantverkare, åldringar, kvinnor, barn och spädbarn. Man 

hade skurit halsarna av dem och travat dem i en hög ovanpå varandra. På en 

träpelare hade någon ristat i Hettitiska bokstäver: ”Hattis mäktiga härskare, 

Muwatalli. Hans armé har segrat” Kuriren greps av panisk skräck. Tänk om 

hettiterna fortfarande fanns kvar i trakten?”18 

 

Så inleder Jacq sin tredje roman om Ramses. Vilket strålande sätt att skapa intresse 

och fånga läsaren samtidigt som han skapar empati för egyptierna och hat mot deras 

fiender.  

Att skapa intresse och läsarglädje är självklart alltid viktigt i ett skönlitterärt 

verk och något som jag alltså eftersträvar. Kan det kombineras på något sätt frågar 

jag mig? Kan jag använda mig av denna fantastiska berättarteknik men ändå vara 

historiskt korrekt? Kan jag i min roman använda mig av sägner, sagor och människors 

berättelser trots att dessa inte är vetenskapligt belagda och ändå vara historiskt 

korrekt?  

18 Jacq, Christian, Ramses I solgudens namn, MånPocket 2002, översättning av Ingrid Pleyber,  
s. 10. 
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Självklart går detta att kombinera! Även sägner och sagor är en del av vår historia 

och därmed inte historiskt felaktigt att berätta om. Viktigt är dock att vara tydlig och 

förklara att detta är just en sägen eller en saga, och varifrån källan kommer. Där har 

jag balansgången mellan det fiktiva och det verkliga. 

 

3:1:2 

Sagor och sägner 

Då även folksagor och sägner kan sägas vara en del av både den publika historian 

och därmed även av Häringes historia, har jag tagit med både böcker samt intervjuer 

som kan vara rolig att få veta. Därmed höjer jag nivån på det kreativa skrivandet 

samtidigt som jag tonar ner allvaret och det akademiska. Här har jag hittat en 

författare som kommit ut med två böcker, Viktor Pettersson med sina böcker; 

Sägner och minnen från Södertörnsbygden samt Folklivsskildringar från Ösmo.19 

Dessa böcker har på samma sätt som Agneta Horns dagbok, givit mig en inblick i livet 

under den tid han verkade (1874-1951).  

Att skapa stämning och en känsla för den tidsperiod jag skriver om är mycket 

viktigt för att jag skall lyckas med min text. Det har dessa böcker åstadkommit. Viktor 

Petterssons böcker innehåller sägner om till exempel skogsvaktare Halling men även 

om de statare som arbetade och bodde på gården denna tid. Att kunna beskriva det 

som är svårt men att samtidigt väga upp det med något som är lättsamt och roligt är 

något som jag genomgående försökt att uppnå. Dessa böcker har hjälpt mig med 

det. Som historiskt dokument är det ju synen på omvärlden och hur den berättades 

som är av vikt för mig i dessa berättelser. De har bidragit med en intressant och 

annorlunda aspekt på livet för de kvinnor som levde på Häringe, de som slet och 

arbetade i de lägre stånden. Dessa har dock inte fått något större utrymme i min text 

då jag främst vill förmedla de som levde på själva godset. 

 

3:1:3 Akademiska författare 

Men hur skall jag då skapa en balans mellan det skönlitterära och historisk fakta? Var 

kan jag hämta inspiration? För mig finns det givetvis många författare som 

19 Pettersson, Viktor, Sägner och minnen från Södertörnsbygden, Södertälje 1934 samt 
Folklivsskildringar från Ösmo, Södertälje 1932. 
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inspirerar, men när det handlar om en text av mer folklig karaktär blir det genast 

svårare. Finns det akademiker som skriver så att även människor utanför den 

akademiska världen finner texten intressant? Jag har hittat några som varit till 

inspirationskälla för mig och mitt författande. Min absoluta författare heter Alison 

Weir som skrivit en hel rad med historiska skildringar. Dessa påminner en aning om 

Herman Lindqvist med den skillnaden att allt hon skriver om har vetenskapliga 

belägg och används inom den akademiska världen. Från början är redan titeln 

inspirerande: Queen Isabella, treachery, adultery, and murder in the medieval 

England.20 Detta är en akademisk bok skriven som en skönlitterär roman. Man får 

följa Isabella från barndomen ända till hennes död. Det är skrivet på ett hisnande 

spännande sätt trots den 71 sidor långa källförtäckningen där alla händelser i boken 

finns vetenskapligt dokumenterade. Detta har varit en stor inspirationskälla för mig 

då Weir så levande och intressant beskriver och skildrar många människors verkliga 

livsöden på ett så intressant och spännande sätt.  

En annan författare som varit till stor inspiration för mig är Alf Henriksson. 

Han beskriver ett historiskt skeende på ett berättande och roligt sätt som får läsaren 

att fastna i texten och framför allt, läsa med glädje. I Ekot av ett skott, inleder 

Henriksson:  

 

”Pistolen var laddad med svartkrut till ungefär en tums höjd i pipan, 

förladdning av gråpapper, fem små hagel, sex krokiga nubbar och överst två 

kulor av bly, den yttersta omlagd med en så kallad fetlapp. Skottet lossades 

på så nära håll att mynningsflamman nådde jackan, som svärtades av 

krutstänk vilka även fick dess stoppning att börja glöda.”21 

 

Detta är den vekliga beskrivningen av vapnet som avfyrades mot kung Gustav III och 

som skulle orsaka hans död. Men det kunde lika gärna vara inledningen på en 

spännande deckare. I boken finns en del påstående som nog skulle undvikas i en 

vetenskaplig biograf i av detta slag i dag, som till exempel: ”en arg flockskock 

20 Weir, Alison, Weir, Alison, Queen Isabella: Treachery, adultery, and murder in the medieval 
England, Ballantine förlag, 2005 New York, omslag.  
21 Henriksson, alf, Ekot av ett skott öden kring 1792, Bokförlaget Bra böcker, Höganäs 1987 s. 7. 
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samlades utanför…”22 I dagens akademiska värld skulle man nog snarare skriva ”En 

stor skara människor samlades utanför… De skrek och ropade tillmälen som…” Att 

påstå något som inte är belagt i källorna är något de flesta historiker försöker 

undvika. Men samtidigt är detta en av de saker som gör berättelsen levande. Det är 

ju ganska självklart att folket som står och skriker och ropar tillmälen är uppretad, 

och är därför inte en felaktig historiebeskrivning. I min egen text försöker jag dock 

att skapa detta genom att till exempel klippa in en bit av Agneta Horns dagbok där 

hon skriver: ” I juli månad föll min mor för den lede pesten ty han gick mycket stark i 

lägret och dödade mången. När de märkte att mor var sjuk och förstod att det var 

pesten tog de mig och min bror ifrån henne och lät sätta oss båda hos vår piga och 

amma. Vi fördes sedan till Stettin där vi fick bo i Greger von Winsens hus. Jag skulle 

aldrig mer få se min dygdiga och kära fru mor.” Detta är en text skriven av en person 

som levde under sextonhundratalet. Denna text är en relevant historisk text men 

behöver inte betyda att det Agneta Horn skrev var sant. Men det viktiga här är att 

texten är skriven på sextonhundratalet av en människa som levde då. Det är både 

spännande och fantasieggande samtidigt som det är en dokumentation från 

tidsperioden i fråga.  

 

3:1:4 Källor och dess författare 

Hur är det då med de skriftliga källorna? Kan de inspirera? Självklart är dessa en stor 

inspirationskälla för mig, både som historiker och författare. Ingen text har nog 

kunnat ge mig mer inspiration än Agneta Horns dagbok. Jag vet inte hur många 

gånger jag läst den både i original på Carolina Redivia i Uppsala, och även de tryckta 

exemplar som finns av dagboken. Att läsa dagboken eller ”Beskrifning öfver min 

elända mycket vedervärdiga vandringes tid”23 som hon själv kallar den, är som att 

befinna sig i sextonhundratalets Sverige och läsa ett brev som nyligen skrivits av en 

av personerna som levde då. För mig ger det inspiration både vad gäller språket men 

även innehållet i min roman. Agneta Horn känns så nära som om hon satt precis nu 

22 Henriksson, Ekot av ett skott öden kring 1792, s. 40. 
23 Agneta Horns Lefverne (dagbok) i original på Carolina Rediviva i Uppsala. Även efter Ellen 
Fries efterlämnade manuskript utgivet med tillägg av Sigrid Leijonhufvud, Stockholm 1910. 
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och skrev. Detta ger mig precis den historiekänsla och inspiration jag behöver för att 

skriva om denna tidsperiod på ett trovärdigt och naturligt sätt.  

Samma känsla får jag när jag läser Oekonomia av Schering Rosenhane (1609-

1663).24 Här får jag läsa om kvinnor och deras utbildning samt vad som förväntas av 

dessa. En helt annan kvinnosyn än den som förmedlas i många vetenskapliga 

undersökningar men även litterära verk där kvinnor ses som outbildade, blida och 

som sysselsatte sig med broderier och liknande. Eftersom jag skriver om kvinnor har 

jag sett hur hårt dessa arbetade och hur svåra uppgifter de tampades med i sin 

vardag, något som inte alls stämmer med den traditionella bilden av kvinnor tidigare 

i historien. Rosenhanes text är därför av stort intresse och en stor inspirationskälla 

för mig.  

För att skapa en känsla av närhet i historiebruket har jag intervjuat flera 

personer. En av dessa, Inga Wennergren har kommit att spela en stor roll för min 

berättelse. Inga som vid intervjutillfället var 90 år gammal berättade om sin uppväxt 

och gav mig även ett exemplar av sin bok Carl, Anna och Elsa.25 Hon skriver också på 

ett sätt som gör den spännande och intressant att läsa trots att det finns källott il allt 

hon beskriver. Det som jag har kunna ta störst nytta av här är den känsla som hon 

förmedlar. Hin skriver ju om sin egen släkt och man känner genast den varma känsla 

hon har för personerna som löper som en röd tråd genom boken. Att hon tycker om 

personerna hon skriver om är ingen tvekan, detta är något jag också vill förmedla i 

min roman. Jag skriver bara om personer jag tycker om och uppskattar.  

Utöver detta är självklart alla de räkenskaper jag läst på olika arkiv samt de 

jag själv förfogar över en stor inspirationskälla. Att hålla ett papper eller pergament 

från 1400-1800- talet känns storslaget och jag blir ödmjuk i dess närhet. Det ger 

inspiration.  

 

4. Slutdiskussion och utvärdering 

För mig har det varit en lång och krokig väg att nå fram till ett färdigt manus. Det har 

varit så mycket fakta, källmaterial och vetenskapliga undersökningar involverat i 

24 Rosenhane, Schering, Oekonomia, efter Rosenhanes skrift från 1600-talet, Torsten Lagerstedts 
förlag, Uppsala (1944) 
25 Wennergren, Inga, Carl, Anna och Elsa. En familjekrönika 1850-1914, AB C O Ekblad & Co, 
Västervik (2003). 
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skrivandet att romanen tenderade bli en avhandling snarare än en rolig och 

intressant roman som jag tänkt från början. Sedan började tanken att jag skulle 

skriva en biografi om slottet att formas i mitt huvud. ”Kan man skriva en biografi om 

ett slott?” tänkte jag förvirrat.  Men sedan klarnade bilden och jag förstod hur jag 

skulle kunna lägga upp det hela. Genom att se den fiktiva sidan och den 

vetenskapliga sidan som två kollaboratörer i stället för som två fiender skulle jag 

kunna utnyttja båda sidorna för att skapa en läsvärd, intressant, trovärdig men 

samtidigt rolig roman om Häringe slott och dess kvinnor.  Jag förstod att jag kunde 

utnyttja allt som jag lärt mig om Häringe på ett sådant sätt att det passar alla olika 

riktningar. Det var då det lossnade och jag började skriva av hjärtans lust. Jag hade i 

den nutida berättelsen också funnit en kvinna, Anni Söderström26 som arbetar på 

slottet och som berättade den ena skrönan efter den andra på ett sätt som var så 

roligt och underhållande att jag skrattade mig igenom hela intervjun. Hon hade 

minnen från sin egen uppväxt i Södertörn som även de hade med Häringe att göra. 

På samma sätt som Viktor Pettersson beskriver sin uppväxt som Statare i Södertörn 

beslutade jag att detta som Anni Söderström berättade var en del av slottets historia 

och en del av det som var intressant för en läsare att ta del av. Jag ser nu den mer 

skönlitterära formen i romanen som en del av en vetenskaplig undersökning men 

också en del av ett kulturarv som är viktigt att förmedla. Allt måste inte vara stelt, 

akademiskt och vetenskapligt för att vara trovärdigt. Även sägner, sagor, 

spökhistorier är en del av vårt kulturarv som är intressant och viktigt att spara för 

framtiden. Inga Wennergren och Anni söderström är en del av vår historia precis 

som Agneta Horn eller Agneta Wrede. Även det skönlitterära, det som inte är sant 

eller går att styrka i källor är en del av den historia som vi alla skapar varje dag. Allt 

är det en del av vårt liv, historia och framtid och bara fantasin sätter gränser för vad 

som skall berättas eller inte.   

 

4:1 Att läsa mina egna texter 

När jag tillslut färdigställt texten återstod bara att läsa den. För det är faktiskt så att 

jag inte läser mina texter medan jag skriver. För mig är det störande att gå tillbaka 

26 Intervju med Anni Söderström på Häringe slott 2012-09-21. 
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och läsa och haka upp mig på meningsbyggnad, stavfel och annat när jag håller på 

att skapa en text.  

När jag läste Stephen Kings bok Att skriva upptäckte jag att han har ett 

liknande sätt att skriva.27  Han talar om stängd dörr, öppen dörr. Han skriver i 

perioder och då är han helt frånvarande från omvärlden. Ingen får titta på hans text 

under denna period, inte ens han själv. Jag skriver också på det sättet med en 

skillnad att jag inte har något emot att någon annan läser texten som jag skrivit. 

Förutsatt att den som läser inte tar upp det som står med mig. När manuset är klart 

läser jag igenom det snabbt och gör vissa förändringar sedan får det ligga en längre 

tid, gärna medan jag börjar på nästa projekt. Långt senare går jag igenom och 

korrekturläser noga och ändrar sådant som inte är bra. Det är också då som andra 

får yttra sig om texten till mig. Stephen King skriver att det är på det sättet man kan 

få distans till texten eftersom under skrivandet är man så djupt inne i texten att fel 

och brister inte syns. För mig är det nog så men kanske inte hela sanningen. Efter att 

ha färdigställt ett manus brukar jag ha ett nytt projekt i tankarna och är ivrig att 

börja med det. Jag har tröttnat på det gamla manuset och vill inte läsa det just då. 

Men oavsett om jag läser direkt eller om jag väntar länge med att läsa mitt 

manuskript är reaktionen alltid den samma. ”Har jag skrivit detta?” eller ”Hur har jag 

lyckats formulera detta?” Varje gång jag läser det jag har skrivit känns det som om 

någon annan än jag har skrivit det.  

När jag skapar ett nytt manus skriver jag utan att rätta eller gå tillbaka utan 

låter skrivandet flöda från första till sista sidan, korregering och korrekturläsning 

kommer först när manuset är klart. Jag lever helt in i det jag skriver om och kan till 

och med drömma om handlingen på natten.  Då jag skriver under en period när alla 

mina tankar samlas kring skrivandet, har detta skapat en del problem i texten om 

Häringe. En ”biografisk” roman går inte att skriva från perm till perm utan måste 

ständigt uppdateras med nytt källmaterial. Det betyder att jag måste bryta 

skrivandet med att söka nytt eller kompletterande källmaterial, och varje gång som 

jag återvänder till skrivandet känns den redan skrivna texten främmande. Detta löste 

jag genom att dela in texten i olika århundraden och försökte skriva ett århundrade i 

27 King, Stephen, Att skriva, Bra böcker förlag, Danmark 2006, översättning av Tove Borglund 
Larsson. 
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taget. På så sätt blev det aldrig för stort mellanrum mellan det jag skrev och det jag 

höll på att forska om och jag kunde då behålla närheten till texten.  

 

5. Sammanfattning 

 

I denna uppsats har jag försökt att se på mitt eget skrivande och hur jag skall finna 

balans mellan det fiktiva och det verkliga. Att detta har varit en svår balansgång står 

helt klart men hur detta kan lösas beskrivs i analysen. För att få en bra balansgång 

handlar det främst om att hitta ett pålitligt källmaterial och att redovisa detta noga. 

För att det fiktiva materialet inte skall framstå som verkligt är det viktigt att redovisa 

detta så det tydligt syns att detta är ett fiktivt material. Det är inte fel att använda sin 

skrivarglädje och skapa en rolig och intressant text men ändå vara vetenskapligt 

korrekt så länge allt är utförligt redovisat. Viktigt är också att hitta en balans mellan 

det verkliga och det fiktiva så inte det ena tar över och texten därmed blir tråkig eller 

känns osannolik. Detta åstadkommes genom att väva in de små sägnerna och 

berättelserna som kan ses som fiktiva, i det annars vetenskapligt dokumenterade 

manuset. På så sätt skapas lite stämning eller magi i texten som gör den mindre 

akademisk och mer lättläst. Självklart är även skrivarglädjen viktig för att 

åstadkomma ett läsbart och intressant manus. Det är något som jag har och som gör 

min berättelse inressant för läsaren.  

Det har också varit viktigt att känna närhet till Häringe i texten. Detta skapas 

främst genom bilder men också genom de intervjuer jag har gjort. Självklart går det 

inte att intervjua människor som levde för flera hundra år sedan men här kan de 

bevarade brev och dagböcker som finns, tjäna samma syfte.  

Skrivandet har varit svårt med många motgångar och det är svårt att förklara 

vad som driver en författare.  Ingen kan beskriva mina känslor för mitt skrivande 

bättre än Sait Faik så jag vill därför avsluta med hans ord. Sait Faik har i sin 

diktsamling, A dot on the map,28 beskrivit en vuxen man som efter många år 

kommer tillbaka till sin barndoms bygd. Livet har inte alltid varit så lätt för honom 

men han har alltid haft sitt skrivande. Men vad gör man när det man skriver 

28 Fait, Sait, A dot on the map: Selected stories and poems, Bloomington, Ind. Indiana University 
Turkish studies 1983, translated by Talat Sait Halman. 
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refuseras om och om igen och skrivandet inte leder någon vart? Svaret på det är 

enkelt! Man fortsätter att skriva!  

 

”I had promised myself never to write again. What is writing but blind 

ambition?  Here, among honest people, I was going to wait for death in 

tranquility. What use where greed and fury to me? But I could´t do it. I ran to 

the tobacconist and bought a pencil and paper. I sat down. I took out the 

pocketknife, which I sometimes whittle little sticks when I get bored walking 

along the lonely roads of the island. I sharpened the pencil. Then, I held it and 

kissed it. If I hadn’t written, I would probably gone out of my mind.”29 
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