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Abstrakt 
Engelsk titel: The Significance of the Past to the Present and of the Present to the Past: 

Depictions of the Easter Rising on Ireland of 1916 

 

In this essay, I compare ten different depictions of the Irish Easter Rising of 1916. These 

depictions are all from books published between 1924 and 2000, which deal with a wider 

context of the history of Ireland or Northern Ireland. I relate the depictions to the point in time 

when they were written, the geographic focus of the book, and the views that the author 

expresses about the present and the future, and about the significance of history. 

 

The main result of my essay is that the depictions differ in a way that seems connected to 

whether or not there was an ongoing violent conflict in Ireland at the time the books were 

written. Texts written when the political violence was present, or close, in time and location, 

are likely to be written either in a neutral tone with concern about objectivity, or incorporating 

the Easter Rising events in context of an ongoing socialist struggle. Texts written in times of 

seemingly lasting peace are generally more uncritical and have a more epic form. 
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1 Inledning 
Den 24 till den 29 april 1916 pågick ett uppror mot det brittiska styret på Irland. Med 

undantag av ett fåtal spridda händelser kom upproret att begränsa sig till Dublin. 

Uppgifterna om hur många som deltog i upproret varierar, men det står klart att det 

var en minoritet av befolkningen som engagerade sig i det. I många skildringar av det 

betonas en förändring i opinionen till dess fördel strax efter upprorets slut. 

Benämningen ”påskupproret” har etablerat sig som upprorets namn.      

Gemensamt för de flesta skildringar av påskupproret i mitt material, oavsett olika 

perspektiv och värderingar, är att upproret beskrivs som en liten händelse i sin tid, som 

genom ett idémässigt innehåll kom att ha stor betydelse för Irlands fortsatta historia. 

Därför tycker jag att det är intressant att undersöka hur påskupproret tolkats och 

tillskrivits betydelse i olika texter. Som en berättelse förknippad med en stats 

uppkomst är berättelsen om påskupproret lite extra spännande då den irländska 

staten, åtminstone i ett västeuropeiskt perspektiv, är förhållandevis ny och öppen för 

omförhandlingar. Så sent som under 1970-talet fanns vissa förväntningar att genomgå 

en stor omvandling, då Nordirlands status allvarligt ifrågasattes. Skildringarna av 

påskupproret ingår i en föränderlig historiekultur som speglar just de frågor som man i 

en specifik tid ställer sig. Kanske påverkar även bruket av historien hur framtiden 

kommer att bli, då det formar människors identiteter och de möjliga val de ser för sitt 

agerande.  

I uppsatsen kommer jag att jämföra tio olika skildringar av det så kallade påskupproret 

på Irland 1916. Skildringarna ingår i böcker som behandlar en större del av Irlands eller 

Nordirlands historia. Böckerna jag använder klassificeras på bibliotek som faktaböcker 

men är inte vetenskaplig litteratur.  

1.1 Syfte 

Jag kommer att relatera skildringarna till tiden då de skrivits, till författarens 

geografiska fokus i boken, och till författarens uttryckta tankar om nutid och framtid 

samt historiens betydelse för dessa.  Jag letar efter eventuella likheter och skillnader 

utifrån de faktorerna.  I min undersökning av ett urval av texter ligger ett antagande 

om att författarna representerar ett kollektivt historiemedvetande som i stort delas 
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med många människor i samtiden. Utifrån mina sammanfattningar av texterna om 

påskupproret, författarens uttryckta tankar om samband mellan tidsdimensioner, och 

den yttre kontext i form av tid och rum där texten producerats, vill jag undersöka hur 

påskupproret kommit att ingå i en föränderlig historiekultur. 

Syftet är att undersöka påskupprorets plats i historiemedvetandet, dess 

historiekulturella användning, och variationer i detta förknippade med olika tider och 

platser.  

1.2 Disposition 

I kapitel 2, om tidigare forskning, behandlas litteratur med anknytning till 

historiemedvetande och historieförmedling. Urvalet består av en avhandling av Roger 

Johansson om hur bilden av händelserna i Ådalen 1931 i olika sammanhang har skiftat, 

samt två avhandlingar med olika perspektiv på läroböcker, av Niklas Ammert och av 

Janne Holmén. 

I det tredje kapitlet kommer uppsatsens frågeställningar. 

 I det fjärde kapitlet kommer jag att presentera och diskutera material och metod  för 

den här uppsatsen.  

Det femte kapitlet handlar om uppsatsens teori. Där presenterar jag teori kring 

narrativ och historiemedvetande, samt en del av Michail Bachtins litteraturteori.  

Bakgrunden i kapitel 6 utgörs av Irlands och Nordirlands 1900-talshistoria som är 

relevant på så sätt att jag utgår ifrån att det aktuella läget då mitt material kommit till 

kan ha påverkat texterna. 

Undersökningen i kapitel 7 är strukturerad på så sätt att jag kronologiskt går igenom 

mitt material och längs vägen gör fem sammanfattningar utifrån den perioduppdelning 

som jag ser i materialet. 

I kapitel 8 kommer en slutdiskussion av mina resultat i förhållande till mina 

övergripande frågor och till teorin. Slutligen i kapitel 9 finns en sammanfattning av hela 

uppsatsen. 
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2 Tidigare forskning 

2.1 Historisk bearbetning av en svensk våldsam konflikt 

Den tillgängliga litteratur som behandlar hur konflikter och våld bearbetas i 

historiemedvetandet är dominerad av andra världskriget, med minnet av förintelsen i 

sin tur som världskrigets mest framträdande aspekt. Ett svenskt exempel på hur 

minnet av en våldsam händelse bearbetas finns i Roger Johanssons doktorsavhandling 

Kampen om historien: Ådalen 1931. Johansson undersöker i sin avhandling från 2001 

olika konkurrerande och föränderliga bilder av händelserna i Ådalen 1931. I Ådalen 

liksom vid påskupproret riktades militärt våld mot den egna befolkningen i oväntad 

skala. Även om det finns betydande skillnader i själva händelseförloppen, och att de 

senare tolkningarna av händelsernas betydelse för framtiden kommer att gå brett isär, 

är arbetet med att hitta en meningsfull tolkningsram för de båda händelserna 

intressant att jämföra. 

Händelserna i Ådalen 1931 har likheter med Påskupproret 1916 på så vis att en politisk 

protest slutade i att militär sköt mot den egna befolkningen. I Ådalen var det en 

spontan demonstration som blev beskjuten. I Dublin handlade det om ett delvis 

planlagt uppror där en stor del av deltagarna hade militära kännetecken.  Även om de 

dramatiska händelserna i Ådalen i svensk historieskrivning ibland får vara den 

utlösande faktorn för byggandet av ett nytt Folkhemssverige1, liksom Påskupproret i 

Irländsk historia ofta får bli den irländska statens begynnelse, så saknas motiv till och 

förutseende av detta hos demonstranterna i Ådalen även i de versioner där deras 

kampvilja hyllas. I båda fallen reagerade militären på protesterna som på en 

främmande invasion, och i båda fallen ledde detta till uttryck för ett stort folkligt 

missnöje. Hur minnet av händelserna kom att användas politiskt går ganska brett isär 

då i Sverige det breda folkliga parlamentariska arbetarpartiet trots interna protester 

lyckades etablera sin tolkning av händelserna som orsakade av främmande 

extremister2, medan det moderata irländsk-nationalistiska partiet i stort sett gick 

under och fick lämna plats åt mindre kompromissvilliga krafterJohanssons avhandling 

är tematiskt uppdelad i olika avsnitt där olika typer av material undersöks; 

                                                 
1
 Johansson 2001, s. 327-330 

.
2
 Johansson 2001, s. 262, s. 449 



 

 

 

4 

 

Tidningsartiklar, politiska debatter, rapportering från begravningen, läromedel, 

spelfilm, monument, m.m. Metoden skiftar mellan avsnitten och den teoretiska 

förankringen är bred och grund. Sammanhållande för boken är utgångspunkten att 

historien omskapas utifrån våra aktuella behov och konflikter. Det är arbetarrörelsens 

uppfattningar om händelserna i Ådalen som beskrivs utförligt och analyseras i 

förhållande till arbetarrörelsens självbild och förhållningssätt till samtidens politiska 

läge i Sverige. Den svenska arbetarrörelsens historia under 1900-talet blir här ett med 

Sveriges historia under 1900-talet. Johansson identifierar flera variationer, men två 

övergripande perspektiv framträder i skildringarna. Det perspektiv som ledande 

socialdemokrater tidigt kom att uttrycka var att skottlossningen i Ådalen var en sorglig 

olyckshändelse men samtidigt låg ansvaret på vad som man sedan tidigare uppfattade 

som företrädare för extrema ståndpunkter i arbetsmarknadskonflikten. Ömsesidiga 

provokationer från Arbetsgivareföreingen och från kommunister hade drivit fram 

situationen. Liknande situationer skulle förebyggas genom politiskt samarbete kring 

den politiska mitten. Från kommunistiska organisationer och även från lägre nivå inom 

det socialdemokratiska partiet hördes ett annat perspektiv där dödsfallen i Ådalen 

bekräftade det kapitalistiska systemets grymhet och orimlighet, och manade till 

förnyade ansträngningar för att avskaffa det.3  

I stora drag kan man se en förskjutning i den allmänna bilden av Ådalen kring 1968-

1970. Innan dess hade en socialdemokratisk bild av Ådalen som en avlägsen händelse i 

kaoset före folkhemmet dominerat, i samklang med den socialdemokratiska elitens 

omedelbara tolkning av händelserna. Med ekonomisk kris och skärpta ideologiska 

motsättningar framåt 1970-talet fick tolkningen som gjorts av dem längre till vänster 

en mer framträdande plats, där Ådalen 1931 blev ett symtom på klassamhällets 

orättvisor. 4 . Johanssons konstaterande att tiden kring 1970 bjöd in till omtolkningar 

av historien i ljuset av samtida konflikter upprepas i min undersökning. 

 

                                                 
.
3
Johansson 2001,  s. 116, s. 447-448. 

4
 Johansson 2001, s. 343-345, s. 449. 
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Uppbyggnaden av Ådalsbilderna skiljer sig åt beroende på vilket medium som används. 

Johansson behandlar både dokumentärfilm, spelfilm, monument och olika typer av 

skrivna texter. I de skriftliga framställningarna i materialet förekommer värderande 

ordval och ett värderande urval av vad som tas med. När berättelsens början och slut 

förläggs ger antydningar om orsak och verkan även i texter som kan förefalla neutrala.5 

Johansson har kunnat spåra vilka källor som använts till flera av texterna. Det är 

intressant att i hans undersökning se att författare i vissa fall använder sig av källor 

som bekräftar deras eget perspektiv men också hur en källa som Ådalskomissionens 

berättelse får en sådan självklar status att den används även av dem som inte delar 

dess grundläggande antaganden.6 Det vore intressant att veta vilka texter som finns 

bakom texterna i min undersökning, men jag har inte kunnat ta reda på det. 

2.2 Forskning om läroböcker 

Niklas Ammerts avhandling ”Det osamtidigas samtidighet” har som syfte att undersöka 

om och hur svenska läroböcker ger uttryck för historiemedvetande, samt att tillämpa 

olika teorier och begrepp inom området på empirin. Materialet är sammanfattningsvis 

svenska läroböcker i historia under 1900-talet. I avhandlingen ingår fyra åtskilda 

empiriska undersökningar där olika teman, årskurser och tidsperioder står i fokus. I 

förmedlandet av historia genom läroböcker handlar det här om den färdiga läroboken 

som eleverna möter. Både empirin och de teoretiska utgångspunkterna har en stor 

bredd, och avhandlingen sägs ha en explorativ ansats och syfta till att ge en bred 

översikt över generella tendenser över lång tid.7 Sammanhållande är begreppet 

historiemedvetande vars skiftande definitioner diskuteras och sammanfattas. Ammert 

skriver att ”ett genomgående drag hos ett historiemedvetande är att närvaron av 

andra tidsdimensioner och kopplingen dem emellan tydliggörs”.8  

Historiemedvetande infördes 1994som en punkt i läroplanen för historia i skolan men 

undersökningen visar att det i praktiken funnits med i läroböckerna även tidigare.9 

                                                 
5
 Johansson 2001, s. 77, s. 347. 

6
 Johansson 2001, s. 75. 

7
 Ammert 2008, s. 76. 

8
 Ammet 2008, s. 55. 

9
 Ammert 2008, s. 150. 
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Kopplingarna mellan tidsdimensionerna har sett olika ut och trender kan ses i hur 

sambanden konstruerats under olika perioder.  

Intressant att jämföra med min undersökning är att traditionellt formade berättelser 

med början mitt och slut och där individuella aktörer finns i detta material är vanligast 

under början av 1900-talet och sen även i historia för lägre årskurser. Den formen av 

historieberättande finns genom i stort sett hela mitt material som är senare i tiden och 

inte har någon uttalad inriktning till barn. Synen på krig i läroböckerna är också 

intressant i förhållande till mitt material. I Ammerts undersökning visar det sig att en 

syn på krig som äventyrlig byts mot en mörkare syn efter och som en konsekvens av 

första världskriget.10 

 I min undersökning har jag funderat över böckernas eventuella betydelse för läsares 

identitet. Ammert definierar identitet som ” en uppfattning om att vara någon över 

tid”.11. I läroböckerna han undersöker finns ibland, till skillnad från i mitt material, ett 

uttalat ”vi” som kan innefatta Sverige, Norden, Europa eller västerlandet . 

I avhandlingen ”Den politiska läroboken”, av Janne Holmén, är det, istället för de 

färdiga läroböckerna och deras tänkbara påverkan på eleverna, hur läroböckernas 

texter formas av det rådande utrikespolitiska läget som undersöks. Här är det bilden av 

Sovjet och USA i läroböcker i historia, geografi och samhällskunskap från Sverige, 

Norge och Finland som undersöks. Tidsperioden innefattar det kalla krigets tid och 

sträcker sig lite före och efter detta för att kunna upptäcka förändringar i läroböckerna 

kopplade till de politiska förändringarna. Avhandlingen utgår ifrån att läroböckernas 

innehåll på detta sätt kommer att variera i tid och även att skillnader kommer att 

finnas mellan de olika nordiska länderna utifrån deras olika situationer. Det är här en 

mer systematisk genomgång av det konkreta innehållet i böckerna utan att 

historiemedvetande eller historieförmedling diskuteras på ett mer abstrakt plan. 

Avhandlingens teori handlar om hur småstater kan bete sig för att hantera 

supermakter i sin närhet och hävda sin självständighet utan att provocera. Resultatet i 

avhandlingen blir att de olika utrikespolitiska situationerna speglas tydligt i 

                                                 
10

 Ammert 2008, s. 86 
11

 Ammert 2008, s. 213. 
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läroböckerna. Geografiskt avstånd till en supermakt innebär möjlighet att vara kritisk 

mot denna, medan närhet, som blir i tydligt i Finlands fall, kräver anpassningar. Även 

om statlig granskning av läroböcker har varit aktuell i länderna under perioden så 

verkar inte den styrningen ha varit avgörande, utan det är ett allmänt samhälsklimat 

som spontant kommit att speglas i läroböckerna.12  Förändringar i omgivningen har 

snabbt gett förändringar i läroböckerna, där Sovjets tilltagande och försvinnande makt 

tydligt kan avläsas. 

Den försiktighet gentemot en närliggande starkare stat som i Holméns undersökning 

blir tydlig mellan de nordiska länderna och Sovjet har ingen motsvarighet i min 

undersökning, där ingen förståelse för Storbritanniens handlande kommer till uttryck. 

Kanske går de internationella relationerna i området inte att jämföra, eller så är det 

olika typer källmaterial som gör skillnaden. I min undersökning ingår inga läroböcker. 

En annan skillnad i materialet är att Holméns material infattar mer än den nationella 

historien och att han därför kan se generella i drag i hur sådant som större staters 

handlande gentemot mindre stater beskrivs.  

I Holméns undersökning liksom i min blir en vänstervåg synlig vid början av 1970-talet, 

men han ser den inte som ideologiskt motiverad utan som en spegling av reella 

maktförhållanden vid tiden då Sovjet för tillfället var starkt.13  

 

3 Frågeställningar 
 

I arbetet med att strukturerat sammanfatta materialet efter intressanta teman kommer jag 

att använda följande operationaliserade frågor, de första till själva beskrivningen av 

påskupproret, och den andra gruppen av frågor till böckerna i mitt material i sin helhet.  

 

3.1.1 Frågor till texterna om påskupproret 

 Hur beskrivs upprorets effekter?  

 Vem eller vilka styrde vilka effekter upproret skulle få?  

                                                 
12

 Holmén 2006, s. 325. 
13

 Holmén 2006, s. 319. 
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 Uppmärksammas några våldsamma händelser under eller i samband med 

upproret som speciellt upprörande, orättvisa eller grymma?  

 Vem/vilka identifieras som ledare och hur beskrivs de? 

 

3.1.2 Frågor till böckerna där dessa texter ingår 

 Kommenteras tidigare framställningar av upproret? 

 Vad väljer författaren att kommentera i nutid, och hur värderar författaren detta?  

 Uttrycker författaren några förhoppningar eller farhågor inför framtiden, eller 

gör författaren några förutsägelser inför den?  

 Menar författaren att det förflutna eller skildringar av det förflutna kan ha 

betydelse för vad som kommer att ske?  

 Beskrivs nutida och dåtida händelser och processer så att de tycks följa liknande 

mönster?  

 

Genom att ställa dessa frågor under min undersökning försöker jag att skapa ett 

underlag för att diskutera mina övergripande frågor i uppsatsen slutdiskussion. 

 

3.1.3 Övergripande frågor 

 Kan texternas variationer utifrån publiceringsår och geografiskt fokus kopplas 

till samtida och geografiskt nära tillstånd eller händelser, så att upplevelsen av 

nuet och den förväntade framtiden kan tänkas styra hur det förflutna tolkas? 

 Varierar skildringarna av påskupproret med författarnas uttryckta syn på 

sambandet mellan historiskt medvetande och hur människor kommer att 

handla?  

 

4 Material och metod 
Mitt material består av tio böcker på ämnet Irlands och/eller Nordirlands 

historia, där upproret ägnas ett kapitel eller åtminstone några sidor. Böckerna 

är de som fanns tillgängliga på ett universitetsbibliotek, Linnéuniversitetets 

bibliotek i Växjö, och ett stadsbibliotek, det i Karlskrona. Mitt urval motsvarar 

ungefär vad man finner om man söker information om påskupproret på ett 

vanligt bibliotek i Sverige. Böckerna jag använder utgör ingen egen forskning. 

De grundar sig på tidigare framställningar, oftast utan att ange referenser. Man 
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kan alltså inte spåra varifrån uppgifterna kommer. Samtidigt sorteras de här 

böckerna som faktaböcker på biblioteket.  

De få böcker som handlar enbart om upproret har jag valt bort, då mer 

omfattande beskrivningar skulle vara svåra att jämföra med flertalet, kortare 

sådana. Även de allra kortaste beskrivningarna, där påskupproret bara ägnas 

ett par rader har jag utelämnat. Sådana kan man annars hitta i böcker på fler 

ämnen än historia, som turisthandböcker och böcker i statvetenskap.  

Tidsomfånget är nästan så omfattande som är möjligt. Böckerna i mitt material 

är från åren 1924-2000, och täcker alltså nästan tiden från upproret till nutid. 

Avsnitten om påskupproret är kortfattade. Att beskrivningarna är svepande tror 

jag gör att de historiekulturella aspekterna blir mer framträdande. De korta 

beskrivningarna innehåller inte en mängd fakta som kan tolkas på alternativa 

sätt. Ett snävt urval har gjorts, som passar den struktur som berättelsen ges. 

Metoden jag har använt är en textanalys. Jag har gjort en tolkning av textens 

innehåll i relation till dess kontext, i form av vilken tid den skrevs i och även i 

relation till geografiskt fokus för boken som texten ingår i. Jag delar in 

materialet periodiskt utifrån när förändringar sker generellt i texternas innehåll, 

så att de olika perioderna som jag skiljer på har olika omfång i tiden och 

innefattar olika mängd material. Trots de stora likheterna mellan vissa texter 

har jag inte kunnat dela in dem i så tydligt avgränsade kategorier att det blivit 

möjligt att göra några kvantitativa jämförelser, utan min undersökning blir en 

kvalitativ analys av texterna.   

I min undersökning försöker jag att sammanfatta och karaktärisera de olika 

texterna innan jag försöker att hitta svar på mina huvudsakliga frågor. 

Läsningen av alla texter, omläsningen och jämförelser har format vad jag fäster 

uppmärksamheten på, då jag sett vad som återkommer och vad som skiljer sig 

mellan texterna. Vissa mönster och vissa element återkommer och kombineras 

på olika sätt i olika texter. 

Skildringarna av påskupproret kommer jag sen att relatera till hur författaren i 

andra delar av boken, främst i inledning och avslutning av böckerna, uttrycker 
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sin syn på nutid och framtid i Irland och Nordirland, och eventuella kopplingar 

som görs mellan förfluten tid å ena sidan och å andra sidan nuet och framtiden. 

5 Teoretiska utgångspunkter 
De teoretiska begrepp jag tar upp i det här kapitlet kommer jag att använda i analysen 

och diskussionen av mitt material. 

5.1 Narrativism 

I historieteoretikern Jörn Rüsens beskrivning framstår narrationen, berättandet, som 

det centrala i all historia. I historiemedvetandet finns element som inte är narrativa 

men står i relation till narrationen. Före narrationen, prenarrativt, finns konkreta 

upplevelser eller fakta. Upplevelser av historisk förändring i ens egen erfarenhetsvärld, 

kontakt med kvarlevor från det förflutna, och även historiska fakta som presenteras 

utan tolkning, sätter igång den narrativa förklaringsprocessen. Berättelsen ger sedan 

en postnarrativ orientering vilken leder till handlingsberedskap i verkligheten. Rüsen 

menar att det är viktigt att förstå distinktionen mellan historiens narrativa och icke-

narrativa element för att historien ska bli meningsfull för oss. 

Enligt Rüsen är berättandet, narrationen, utmärkande för inte bara 

historiemedvetandet utan också för historievetenskapen. Historievetenskapen kan inte 

som naturvetenskaperna jobba med att formulera allmänna lagar. Ordning i empirin 

får man istället genom att förbinda de olika unika objekten med just narrationens 

hjälp. Först genom det narrativa ordnandet i en tidsföljd där dåtid via nutid kopplas 

samman med framtidens möjligheter får historien mening.14   

5.2 Relationer mellan dåtid, nutid och framtid. 

Historiemedvetande, erfarenhetsrum och förväntnings- eller framtidshorisont är 

begrepp som både kan bidra till att förklara varför jag tyckt att det var en intressant idé 

att göra denna undersökning, och underlätta den diskussion av mina resultat som 

kommer efter att de presenterats. De används för att sätta ord på kopplingarna som vi 

gör mellan olika tidsdimensioner. Jag kommer att redogöra för begreppen utifrån 
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 Rüsen, 2004, s. 87-147. 
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Carina Renanders15 och Peter Aronssons16 förklaringar av dem, med tonvikt på de 

aspekter som blir relevanta för min följande undersökning. 

”Den tolkning som sker i den process då historia skrivs och blir läst innebär att attityder 

och handlingsberedskap skapas. Därigenom påverkas synen på nutiden, dåtiden och 

framtiden. Kampen om historien, liksom även kampen om makten över politiska frågor 

i nutiden, bygger på reflektioner över ”verkligheten” då och nu.” skriver Renander.17 

De fakta vi tycker oss få om världen genom historien ligger alltså till grund för hur vi ser 

på våra möjligheter i framtiden, och hur vi väljer att agera.  

5.2.1 Historiemedvetande 

Våra uppfattningar om hur dåtid, nutid och framtid ser ut och är förbundna med 

varandra ryms i begreppet historiemedvetande. Alla har ett historiemedvetande, men 

det är svårt att studera det när det inte uttrycks, eller uttrycks oreflekterat i attityder 

och handlingar.18 Historiemedvetandet formas med hjälp av berättelser, i ord eller i 

andra former som i den fysiska miljön eller i symboliska bilder, där ett förflutet återges, 

och det även sägs något om hur framtiden bör bli.19 

5.2.2 Erfarenhetsrum och förväntnings-/framtidshorisont 

I historiefilosofen Reinhardt Kosellecks modell över samspelet mellan erfarenhetsrum, 

nu, och förväntningshorisont20 är alla tidsdimensionerna samtida i det mänskliga 

medvetandet, då en ny tolkning av en dimension leder till att också de övriga får ett 

nytt innehåll.21 Nya farhågor och förhoppningar vi ser komma mot oss i framtiden får 

oss att ställa nya frågor till vårt historiska material. Ny förståelse av det förflutna 

förändrar vår syn på nutid och framtid. 22  

                                                 
15

 Renander, 2007, Förförande fiktion eller historieförmedling? Arn-serien, historiemedvetande och 
historiedidaktik. 
16

 Aronsson, 2004, Historiebruk – att använda det förflutna. 
17

 Renander, 2007, s. 27. 
18

 Renander, 2007, s. 25, Aronsson, 2004, s. 68.  
19

 Aronsson, 2004, s. 68-69 
20

 Renander skriver ”framtidshorisont”, Aronsson ”förväntningshorisont” i samma betydelse. 
21

 Renander, 2007, s. 28. 
22

 Aronsson, 2004, s. 70. 
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Erfarenhetsrummet tillägnar vi oss genom den personliga erfarenheten, och olika delar 

av det har vi gemensamt med olika grupper som vi tillhör. Det erfarenhetsrum som 

delas av större grupper formuleras tydligare och bevaras längre, oavsett om det 

uttrycker historiska sanningar i vetenskaplig mening eller inte.23 Det historiska 

medvetande som baseras på en gemensam förståelse av historien och dess riktning 

har betydelse för att upprätthålla större gemenskaper, där nationer är ett exempel.24 

5.2.3 Olika former av historiemedvetande, och närliggande begrepp 

Tydliga uttryck för historiemedvetandet som visar på olika nivåer av kunskap om det 

förflutna och förmåga till analys av alternativa tolkningar kan beskrivas som olika typer 

av historiemedvetande25 eller i närliggande, delvis överlappande begrepp.26 

Renander skiljer på tre typer av historiemedvetande som uttrycks, till skillnad från ett 

passivt historiemedvetande som inte tydligt visar sig som sådant, även om det finns 

med i en persons förhållningssätt. Ett aktivt historiemedvetande visar sig i påståenden 

om det förflutna med syfte att påverka andra människor, till handling eller till en 

känsla av gemenskap. Ett utvecklat historiemedvetande innebär djupare reflektion 

över existentiella, politiska och moraliska frågor i det historiska perspektivet. Slutligen 

det fördjupade historiemedvetandet omfattar en medvetenhet om alternativa 

tolkningar av historien och hur de används.27  Aronsson tar upp två begrepp som ligger 

nära historiemedvetande och även kan rymmas inom det vidare begreppet 

historiemedvetande: historiskt medvetande och historiemedvetenhet. Historisk 

medvetenhet har fokus på kunskaper om historia, historiemedvetenhet handlar om att 

kunna orientera sig och se sin egen plats i det historiska sammanhanget.28 

  

                                                 
23

 Aronsson, 2004, s. 71. 
24

 Renander 2007, s. 23 och s. 25. 
25

 Renander, 2007, s. 25-26. 
26

 Aronsson, 2004, s. 67-68. 
27

 Renander, 2007, s. 24-26. 
28

 Aronsson, 2004, s. 67-68. 
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5.3 Avslutade berättelser 

Litteraturen om historiemedvetande betonar den kontinuitet och den utveckling som 

vi, riktigt eller felaktigt, ofta upplever mellan dåtid, nutid och framtid.29 För min analys 

av materialet behöver jag också begrepp som beskriver en historiesyn som istället 

betonar gränsen mellan dåtid å ena sidan, och nutid och framtid å den andra.   

5.3.1 Bakhtins skönlitterära begrepp 

Jag kommer att använda begrepp av Mikhail Bakhtin. Bakhtin beskrivs ofta som språk- 

och litteraturteoretiker. Själv menade han att han sysslade med filosofisk antropologi. 

Begreppen språk och litteratur ansåg han vara för snäva då språket lever genom att 

användas i mänskliga utbyten.30 Jag kommer här att ge en översikt över Bakhtins 

litteraturhistoria, för att sen förklara hur jag vill lyfta ur, anpassa och använda några av 

hans begrepp i min historiografiska undersökning.   

Bakhtin ställer i sin essä ”Epic and Novel: Toward a Methodology for the Study of the 

Novel” de litterära former han betecknar som epos respektive roman mot varandra för 

att definiera romanen. De egenskaper han tillskriver eposet delar det i stort med andra 

äldre, ”högre”, officiella former av litteratur, som den klassiska tragedin, medan 

romanen i stort sammanfaller med ”lägre”, folkliga genrer. De två genrerna eller två 

grupperna av genrer tydliggörs genom att ställas mot varandra. I modern tid har 

romanen blivit den dominanta formen för litteratur.  Romanen tränger ut andra 

former eller tvingar på dem sina egna egenskaper så att de förändras till att allt mer 

likna romanen. Romanen parodierar både andra litteraturformer och typer av romaner 

som i samtiden är dominerande.31 Romanens form, skriver Bakhtin, överskrider ofta 

gränsen för det skönlitterära.32 Romanen enligt Bakhtins definition finns skriftligt 

dokumenterad tidigast i Sokrates dialoger.33 Eftersom det ligger i romanens natur att 

den ständigt förändras har den haft skiftande uttryck under den tid i dess historia som 

                                                 
29

 Även om inställningen att vi inte har något att lära av det förflutna också är att se som ett uttryck för 
historiemedvetande, då den rör relationerna mellan då, nu och framtid. Aronsson, 2004, s. 68. 
30

Fyhr, 2007, s. 10-11. 
31

 Bakhtin, 2011, s. 5. 
32

 Bakhtin, 2011, s. 33. 
33

 Bakhtin, 2001, s. 24-25. 
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vi har möjlighet att överblicka. Detta till skillnad från eposet som så att säga stelnat i 

sin form redan då vi möter det i des äldsta bevarade skriftliga former. 34  

Eposet kan bara återges utan att förändras. De kan inte omtolkas av berättaren eller 

laddas med nya värderingar i samtiden.35 Hjälten i eposet är en ytlig figur, som inte har 

tillräckligt mycket personlighet för att kunna existera fristående från det som händer 

honom i eposet, och som är hans öde. Han förändras inte inombords av något som 

händer honom i berättelsen. Han har inga hemligheter för läsarna eller åhörarna, och 

han bär inte på några motsägelser. Hjälten i romanen däremot har allt detta. Han 

tvivlar, påverkas och förändras, han överraskar både läsaren och andra karaktärer i 

berättelsen. Hans öde är inte förutbestämt.36 

Eposet rör sig i ett förflutet som är tydligt avgränsat från samtiden, och som Bakhtin 

benämner ”det absolut förflutna”.37 Det absolut förflutna har inte gradvis övergått i 

vår samtida verklighet utan är avskilt från oss med ett ”episkt avstånd”.38 Händelserna 

i det absolut förflutna ingår inte i några processer som fortsätter in i nuet.39 Eposet 

markerar ofta en nations början och/eller höjdpunkt.40 Romanen kan behandla en 

förfluten tid, likaväl som den kan behandla nutid, men gör det då inte med eposets 

vördnadsfulla distans. Det förflutna kopplas till samtiden och får därmed del av 

samtidens mångtydighet och osäkra utgång.41 Eposets avlägsenhet och oberörbarhet 

skapar vördnad hos publiken. Romanens närhet i tid och perspektiv inbjuder till 

ifrågasättande och till skratt. Bachtin ser skrattet som särskilt viktigt för att våga närma 

sig ett objekt och studera det kritiskt. Skrattet bryter ner en vördnadsfull distans. Han 

kopplar genombrottet för humoristisk litteratur till nya vetenskapliga perspektiv på 

världen. 42 

                                                 
34

 Bakhtin, 2011, s. 3 och 14. 
35

 Bakhtin, 2011, s. 17. 
36

 Bakhtin, 2011, s. 34-36.  
37

 Bakhtin, 2001, s. 13 och s. 15-16. 
38

 Bakhtin, 2011, s. 14. 
39

 Bakhtin, 2011, s. 19. 
40

 Bakhtin, 2011, s. 13 och s. 15. 
41

 Bakhtin, 2011, s. 30. 
42

 Bakhtin, 2001, s. 23-24. 
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Romanen framstår som en klart friare form än eposet. Men i ett avseende är det 

tvärtom. Eposet kan vara ett till synes slumpmässigt utdrag ur ett skeende, som var 

känt i sin helhet av den från början tilltänkta publiken för eposet. En roman följer ofta 

en tydlig övergripande tidslig struktur med början, fortsättning och slut. Frågor väcks 

av en romans handling, av typen ”Vad hände sen?” och ”Hur slutade det hela?” och 

förväntas få svar inom romanen. 43 

5.4 Användning av begreppen i min diskussion 

De texter jag analyserar i min undersökning är inte epos och romaner, det sätt som 

tiden uppför sig på i de två motsatta genrerna är belysande för exempel på hur 

relationen mellan textens nutid och påskupprorets tid uppfattas, och begreppen episkt 

avstånd och absolut förflutet blir användbara i analysen. Påskupproret har i vissa 

skildringar inordnats i en kontinuerlig, pågående kamp, detta speciellt då en samtida 

konflikt på Nordirland får utrymme i boken. Berättandets stil motsvarar i de 

skildringarna romangenren. I lugna tider har påskupproret istället förflyttas till en väl 

avgränsad förflutenhet, utan att berättelsen om det därmed blivit mindre värd att 

upprepa, och de fallen relaterar jag till genren epos. Exempel finns också på att de två 

perspektiven samsas i samma bok, då vissa aspekter av upproret blir mer användbara i 

samtiden, och andra drag blivit ålderdomliga och främmande men tydligen ändå förblir 

för starka i berättartraditionen för att ignoreras. I några fall har även 

personbeskrivningar varit intressanta i det här jämförande perspektivet mellan genrer. 

Personbeskrivningar av episk typ och romantyp kan också finnas i samma text, då olika 

delar av berättelsen så att säga tar olika vägar. 

6 Bakgrund 

Den bakgrund jag tror behövs för att få en förståelse av hur beskrivningarna av 

påskupproret varierar med tid och geografiskt fokus är Irlands och Nordirlands historia 

kring den tidsperiod då böckerna skrivits, det vill säga 1920-tal fram till 

nittonhundratalets slut. Eftersom att min undersökning handlar mycket om synen på 

politisk konflikt och våld så kommer det också att vara vad som får uppmärksamhet i 
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bakgrunden. Irlands historia före upproret kommer jag att sammanfatta mycket kort i 

inledningen till kapitlet ”Undersökning och analys”.  

Uppgifterna om Irland, alltså den södra staten, hämtar jag från boken The Republic of 

Ireland: its government and politics, av Morley Ayearst, från 1971, och de om 

Nordirland från Northern Ireland: the Politics of war and peace, av Paul Dixon, från 

2001. Observera att ”Irland” har två olika betydelser, dels är det en ö, och dels en stat 

som upptar den större och sydligare delen av ön!  

Påskupproret 1916 slogs ned och följdes av flera avrättningar. Ett irländskt guerillakrig 

mot England pågick 1919-1921. Samtidigt fanns på Irlands norra del områden där en 

majoritet av befolkningen inte ville tillhöra ett självständigt Irland. 1921 inleddes en 

vapenvila och förhandlingar. Efter några månader av förhandlingar ställdes de 

irländska representanterna inför ett brittiskt ultimatum om att godta ett föreslaget 

avtal där Irland delades i två stater, Irland och Nordirland, vardera med delvis 

självständighet från Storbritannien, annars skulle vapenvilan brytas. Avtalet godtogs 

men beslutet följdes av våldsamma protester från de som motsatte sig det, och 1922 

till 1923 pågick ett inbördeskrig på Irland. De flesta som motsatte sig avtalet kom 

sedan att organisera sig i ett parlamentariskt parti, medan en minoritet kom att 

fortsätta inom IRA, den irländska republikanska armén, och det nära förknippade Sinn 

Féin. De två största partierna i Irland har sitt ursprung i de två sidorna i inbördeskriget. 

De två grupperna på vardera sidan skiljelinjen som avtalet utgjorde var inte enhetliga i 

sina åsikter i andra frågor. En tendens fanns att konservativa i högre grad accepterade 

avtalet och radikala krävde en total brytning med Storbritannien. Bristen på tydlig 

ideologisk skillnad kom att finnas kvar mellan de två stora irländska politiska partierna.  

Fram till 1962 förekom sporadiskt våld från det kvarvarande IRA, riktat främst mot 

polis i Nordirland. Syftet kan ha varit att försöka att provocera fram krig mellan de två 

nya irländska staterna. Irland tog gradvisa steg mot större oberoende från 

Storbritannien under 1900-talets första hälft. Under andra världskriget förhöll sig 

Irland neutralt, och möjligheten att förhålla sig självständigt i konflikten markerade 

landets oberoende.  Den irländska staten bytte också namn några gånger under första 

halvan av 1900-talet. Den irländska fristaten som kommit ur avtalet vid krigsslutet blev 
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bara Irland eller Eire, som i sin tur fick tillnamnet republik.  1962 kom så uttalanden 

från IRA att den väpnade kampen lades ner. 44  

1965 träffades premiärministrarna för Nordirland och Irland för första gången sedan 

1925, då gränsen mellan de två staterna bestämts. Mötet följdes av protester från 

unionister i Nordirland. Irlands konstitution var skriven så att den sade sig gälla för hela 

ön Irland och man krävde att det skulle ändras innan några kontakter kunde finnas 

mellan staterna. Bättre relationer mellan Irland och England ökade också oron för att 

Irland skulle återförenas. Samtidigt som de officiella relationerna förbättrades mellan 

de inblandade staterna så bildades extrema och våldsamma unionistiska 

organisationer som motsatte sig en återförening av de två irländska staterna, och IRA, 

som för tillfället lagt ner sin väpnade kamp, rekryterade många medlemmar.45  

Kategorierna protestanter och unionister i Nordirland sammanföll i stort sett, liksom 

kategorierna katoliker och nationalister. Det fanns en stark misstro mellan den 

protestantiska befolkningsgruppen, som härstammade från brittiska och skotska 

invandrare, och den katolska. Protestanternas villkor i staten Irland på öns södra del, 

där de blev en minoritet, har inte fått mycket uppmärksamhet, men utvandringen var 

stor efter självständigheten.46 I Nordirland fanns omfattande diskriminering mot den 

katolska minoriteten, som genom medborgarrättsrörelsen mot slutet av 1960-talet 

blev mycket uppmärksammad. Valförfarandet i Nordirland ordnades så att den 

katolska minoriteten inte fick något inflytande. Valkretsarnas gränser ritades för att 

undvika katolsk majoritet även i de områden där katolikerna var flest, så kallad 

”gerrymandering”. Katoliker nådde inte högre poster i förvaltningen, och de privata 

arbetsgivarna, som allra oftast var protestanter, anställde folk ur sin egen etniska 

grupp. Polisen bestod av protestanter och var inte opartisk när konflikter mellan 

grupperna visade sig. De kommunala bostadsbolagen gynnade protestanter och 

bostadsbristen var ett problem för katolikerna.47  I januari 1967 bildades the Northern 

Ireland Civil Rights association av ett tiotal olika organisationer. Organisationerna 
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företrädde främst katoliker och trots att de själva sade sig kräva ”British rights for 

British citizens” så fanns kopplingen till en irländsk nationalism, och 

medborgarrättsrörelsen möttes av misstro av protestanterna. I samband med 

medborgarrättsrörelsen bildades det socialdemokratiska parti i Nordirland som blev 

det parti flest katoliker kom att rösta på i fortsättningen. Även IRA har delvis behållit 

den socialistiska inriktningen sedan medborgarrättsrörelsen.  

Medborgarrättsrörelsen ordnade protestmarscher. När en sådan förbjöds 1968 och 

några demonstranter ändå dök upp attackerades de av polisen. Våldsamheter mellan 

ungdomar och polis i katolska områden följde på demonstrationen. Konflikten slutade 

vara en fråga enbart för de som engagerade sig i medborgarrättsrörelsen. 

Våldsamheterna mellan katoliker och polisen fortsatte, och 1969 gick den brittiska 

armén in i Nordirland för att återställa lugnet.48 I slutet av året var det lugnare i 

Nordirland och medborgarrättsrörelsen hade fått igenom flera krav. Men tidigt under 

året 1970 började sammandrabbningarna mellan nationalister och militär. IRA inledde 

en offensiv mot militären och även unionistiska organisationer ökade sitt våld. Den 

katolska civilbefolkningen utsattes för våld och trakasserier i jakten på terrorister. Att 

militären bara bekämpade den nationalistiska sidan har förklarats med att det var 

praktiskt omöjligt att samtidigt ligga i krig med även den unionistiska. Det 

nationalistiska socialdemokratiska partiet, som erbjudits att delta i styret av Nordirland 

lämnade detta i protest. I mars 1972 upplöstes det nordirländska parlamentet och 

Nordirland kom att styras direkt av det brittiska.49 

De brittiska och irländska regeringarna tog initiativ till förhandlingar om Nordirlands 

framtid. Tillsammans med representanter för nordirländska partier kom man 1973 

fram till en överenskommelse kallad Sunningdale, efter orten för mötet. De 

unionistiska protesterna mot avtalet blev dock helt överväldigande. Bland annat kunde 

man från unionistiskt håll inte acceptera ett irländskt råd för frågor som var 

gemensamma för nord och syd, då det sågs som ett steg mot ett enat Irland. 

Svårigheterna var stora att dels få båda sidor till förhandlingar samtidigt, och också att 
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finna en balans mellan de motstridiga kraven. IRA bombade England och unionistiska 

organisationer bombade Irland under 1974. En tro på att England var på väg att dra sig 

tillbaka och lämna ett själständigt Nordirland att själv lösa konflikten ledde till att 

våldet 1975 till 1976 istället kom att riktas ömsesidigt mot den andra 

befolkningsgruppen inom Nordirland.50 

Ett andra avtal liknande Sunningdale, the Anglo-Irish agreement, 1985, fälldes av 

unionistiska protester mot att den irländska republiken skulle få en konsultativ roll i 

styret av Nordirland.51 I slutet av 1980-talet inleddes samtal mellan det katolska 

socialdemokratiska partiet och Sinn Féin. Sinn Féin hade kommit att representera IRA 

och därför varit uteslutet från förhandlingar kring Nordirland. Partierna ville nu visa 

upp enighet på den nationalistiska sidan. Under början av 1990-talet hade också 

brittiska regeringen hemliga kontakter med IRA. 1993 presenterade de engelska och 

irländska regeringarna ett nytt förslag inför förhandlingar mellan konfliktens alla 

parter, som mötte ett mindre intensivt unionistiskt motstånd. 1994 utlyste IRA en 

vapenvila, som inte var den första, men som bedömdes kunna vara permanent. Några 

veckor senare deklarerade även unionistiska organisationer vapenvila.52 1995 fanns 

nya förslag för hur Nordirlands styre skulle vara utformat. I början av 1996 bröt IRA sin 

vapenvila med ett bombdåd, och sommaren 1996 blev orolig i Nordirland. En ny 

vapenvila kom 1997 och redan samma år lyckades man samla alla partier inklusive Sinn 

Féin till förhandlingar.53 

Våren 1998 kom man fram till The Good Friday Agreement, eller The Belfast 

Agreement. Val och procedurer för politiska beslut på Nordirland skulle utformas för 

att undvika att en stor minoritet blev maktlös, och former för arbetet för mänskliga 

rättigheter bestämdes. Polisen skulle reformeras. För samarbetet med grannstaterna 

skulle det finnas ett brittiskt-irländskt råd och ett gemensamt råd för Nordirland och 

Irland i syd. En viktig skillnad från tidigare avtal var kanske att Irland nu ändrade sin 

konstitution och tog bort alla anspråk på Nordirlands område. I en folkomröstning på 
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Nordirland om The Good Friday Agreement, med 81% valdeltagande, var 71,1% för och 

28,8% mot. Det beräknas att på den protestantiska sidan var majoriteten knapp, 

medan den på den katolska sidan var mycket stor. Tyvärr infriades inte de 

förväntningar som positivt inställda unionister hade på avtalet, och stödet för det sjönk 

efter införandet. I juli 1998 utförde en utbrytargrupp ur IRA ett stort bombdåd på 

Nordirland. Dådet fördömdes av Sinn Féin, som traditionellt varit för en väpnad 

kamp.54 

6.1 Sammanfattning av bakgrunden 

Eftersom att jag kommer att försöka relatera variationer i mitt källmaterial till huruvida 

det är samtida med lugn eller med öppen konflikt gör jag här en snabb genomgång 

med syfte att åskådliggöra upp- och nergångarna i intensitet av och uppmärksamhet 

på konflikter kring statsbildningarna på Irland under perioden 1920-tal till 1900-talets 

slut. 

Efter inbördeskrigets slut 1923 följde en lång period av relativt lugn. När IRA lade ner 

vapnen 1962 verkade det bekräfta ett redan stabilt läge. Mötet mellan de två 

presidenterna 1965 kunde ironiskt nog uppfattas bidra till eller vara uttryck för en mer 

en mer spänd situation, då det väcktes både hopp och farhågor om att Irland skulle 

komma att enas. 

Med medborgarrättsrörelsen som bildades 1967 kom konflikter och orättvisor i 

Nordirland att få större uppmärksamhet internationellt. 1968 började våldsamheter i 

stor skala mellan polis och befolkning, och 1970 mellan befolkningen och militären, 

som då var närvarande sen det föregående året. Första delen av 1970-talet kom att 

präglas av våld både inom Nordirland och i terrorism riktad mot grannländerna. Den 

våldsamma konflikten kom att fortsätta under 1980-talet om än något avmattad. 

Under tidigt 1990-tal verkade det hoppfullt för en fredsprocess i Nordirland. Trots nya 

våldsamheter vid 1990-talets mitt fanns det vid slutet av årtiondet en klar majoritet 
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som accepterade utformningen av ett fredsavtal. Det stora bombdådet i Omagh 1998 

verkade inte ha något politiskt stöd. 

 

7 Undersökning och analys 

I den här delen av min uppsats kommer jag att gå igenom mitt material, bok för bok i 

kronologisk ordning, och relatera böckerna var för sig till mina operationaliserade 

frågeställningar som finns i kapitel 3, på sidan 7-8. 

Böckerna presenteras i kronologisk ordning och i kapitel vars avdelning gjorts utifrån 

hur texter med vissa drag publicerats vid olika tider. Två av kapitlena innehåller endast 

en bok då den varit ensam i sin placering i tid och innehåll, och tre kapitel innehåller en 

grupp av texter som ligger varandra nära oi tiden och vars innehåll jag också jämför 

inom gruppen och kapitlet.  

Innan jag börjar genomgången av de olika böckernas skildringar av påskupproret vill 

jag ge en mycket kort sammanfattning, utifrån alla böcker i materialet för 

undersökningen, av Irlands historia före upproret. 

Historien om grannöns inflytande på Irland går långt tillbaka, och gradvis med den 

engelska statens konsolidering kommer också en ökad kontroll eller ett ökat förtryck 

över Irland. Lagar begränsade hårt den irländska befolkningens ekonomiska och 

politiska möjligheter. En del författare jämställer relationen mellan Irland och England 

med den mellan koloni och kolonialmakt. Flera uppror riktades mot den brittiska 

överheten före det 1916. Upproren planerades som regel utifrån att man skulle passa 

på då England var försvagat eller ouppmärksamt på grund yttre konflikter. Ändå 

misslyckades alla, och deltagarna kom senare att hyllas som martyrer.  Under 1800-

talet växte det fram en stor parlamentarisk rörelse för självständighet. Ett beslut om 

irländskt delvist självstyre hade faktiskt redan tagits i parlamentet vid påskupprorets 

tid, men utarbetandet av detaljerna kring det sköts på framtiden vid första 

världskrigets utbrott. Protesterna mot planerna på självstyre hade varit stora och 

våldsamma bland vissa grupper i det område som senare skulle komma att utgöra 
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Nordirland, vilket också väckte tvivel om ifall beslutet om irländskt självstyre var 

genomförbart. 

Böckerna som jag använt mig av i min undersökning behandlar alla Irlands historia, 

med få utblickar. Påskupprorets samtidighet med första världskriget framgår i 

samtliga, men utforskas inte närmare, vilket kunde vara intressant då en inhemsk 

tradition som hyllar villigheten att dö för Irland här möter något som skulle kunna 

kallas en internationell konjunktur som också hyllar villigheten att dö för sitt land. Min 

undersökning handlar dock inte om varken vad som faktiskt hände eller varför det 

hände. Det är varierande beskrivningar av det som är objekt för min undersökning.  

Initiativet till påskupproret förläggs i vissa fall huvudsakligen till enskilda individer, och 

i andra fall förknippas det starkt med en eller flera organisationer. Det kan vara 

intressant att känna till att IRB, the Irish Republican Brotherhood, var en sedan länge 

etablerad, hemlig organisation med syftet att planera uppror mot England. The Irish 

Volunteers bildades 1913, och beväpnade sig och utförde övningar helt öppet. Dock 

var syftena olika bland olika deltagare, och organisationen kom att splittras redan före 

påskupproret, som sedan blottlade ytterligare meningsskiljaktigheter i en av de två 

organisationer som kom ur det delade Irish Volunteers. En mindre, beväpnad 

organisation knuten till fackföreningen på Irland fanns också, med namnet The Citizen 

Army, ICA. I de olika texterna jag undersöker ges individerna kring påskupproret olika 

stor vikt och skiftande beskrivningar, både värdemässigt och ibland rent faktamässigt. 

James Connolly skiljer sig från övriga namn genom att han representerar den irländska 

arbetarrörelsen. Jag väljer i övrigt att inte försöka ge någon faktabakgrund till 

personerna, då de i det här sammanhanget är mer intressanta som skapelser av 

texterna. Gemensamt för samtliga föreslagna ledare för påskupproret är att de inte 

varit nationellt välkända eller populära under sin livstid.  

7.1 Konflikten kan äntligen läggas till historien, 1924  

Tyvärr har jag bara en bok som representerar den här första tiden. Här har 

inbördeskriget nyss tagit slut och den irländska fristaten etablerats. Löfgrens bok 
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verkar vilja ge en summering av en konflikt som varit långdragen men nu äntligen 

verkar vara löst. 

7.1.1 1924, Irland under nya tiden, av Erik Löfgren 

Det här är en liten tunn bok med en kortfattad beskrivning av påskupproret, på 

gränsen till att vara för kort. Jag har tagit med den eftersom att den är unik i sin ålder 

bland det material jag hittat. Påskupproret är här inget annat än ett av flera 

misslyckade väpnade försök till frigörelse från det brittiska styret. Pearse och Connolly 

nämns som ledare, utan att beskrivas. Löfgren skriver att, trots skicklighet hos de som 

planerade upproret: ”De organisatoriska och tekniska förberedelserna på den irländska 

sidan voro dock otillräckliga, och man var nu som så ofta förut för hastig i 

vändningarna.” och därmed kom det sig att ”.. än en gång fick världen bevittna, hur en 

bristfälligt förberedd irländsk resning undertrycktes.” Om effekterna av den 

våldsamma brittiska reaktionen konstaterar han kort att ”Dessa kraftåtgärder gjorde 

emellertid ej åsyftad verkan.” Istället växte rörelsen för självständighet efter 

upproret.55   

Löfgrens bok slutar då södra Irland fått status som ”fristat”, före inbördeskrigets 

början. Han hoppas att detta utgör ett lyckligt slut på en olycklig historia. Nordirland 

nämns inte i avslutningen. 

7.2 Berättelser från en annan tid, 1961-1969  

Här tillhör påskupproret i en del texter en tid som är klart avskild från författarens och 

fungerar på ett annat sätt. Beskrivningarna med de mest modiga rebellerna, de mest 

skurkaktiga britterna, de mest tappra irländska hjältedåden och de mest fruktansvärda 

brittiska illdåden (FitzGibbon 1969 och Younger 1968), manar inte till efterföljande. De 

berättas i en fredlig tid, då republiken Irland etablerats och genom tålamodets och det 

sunda förnuftets verkan tids nog kommer att förenas med de avskilda nordöstra 

grevskapen. Berättelsernas funktion, om man antar att de är något mer än 

underhållning, verkar vara att uttrycka, skapa eller stärka en nationell identitet som 

dock för närvarande inte förväntas ha någon krigisk dimension. I både FitzGibbon och 
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Åberg finns uppmärksammas och hyllas vad som ses som den irländska kulturens 

särdrag. Tonen i FitzGibbons skildring av påskupproret är mörk och samtidigt mycket 

stilistisk med betoning på och dramatisering av den vändning i opinionen som kom 

efter påskupproret, och som här får drag av både ironi och mirakel. Liksom i det förra 

exemplet, Youngers bok från 1968, är det en avslutad och en bra historia. 

 

7.2.1 1961, Irlands historia, av Alf Åberg. 

Den här boken ger mycket utrymme åt irländsk kultur och litteratur, speciellt under 

vad som betecknats som ”Den keltiska renässansen”, då irländsk folkkultur i 

nationalromantisk anda fick stor uppmärksamhet kring sekelskiftet 1800-1900. 

Connolly och arbetarrörelsen nämns innan beskrivningen av upproret som ett exempel 

på hur ett nationellt tänkande genomsyrade Irland. Åberg citerar arbetarledaren 

Connolly som skriver om betydelsen av irländarnas specifika ras och historia. 

Påskupproret, sen, ser Åberg som ”..det kanske sista utflödet av den keltiska 

renässansen.”56 Efter långa förberedelser som inte gått enligt planerna träffas strax 

innan upproret ”en desperat revolutionskommitté”. Åberg namnger tre av de 

närvarande, James Connolly, Seán MacDermott och Padraig Pearse. Gruppen tar ett 

enhälligt beslut att trots allt gå vidare med upproret. Åberg tolkar deras tankar kring 

det som att ”det var bättre att offra sig för den stora saken än att göra ett snöpligt 

återtåg.”57. Svängningen i opinionen i efterhand till rebellernas fördel orsakas av att 

den brutala brittiska reaktionen på upproret får irländarna att tappa tron på 

möjligheten att nå självständighet den fredliga vägen. Påskupproret blir starten på den 

väpnade kampen för självständighet. Åberg kommenterar upprorets paradoxala 

framgång med meningen: ”De var en förlorad hop – dessa poeter, studenter och 

arbetare i Dublins poststation – men de hade en bekymmerslös anda, som hörde 

ungdomen och framtiden till.”58 Även om det brittiska agerandet blev avgörande för 

det fortsatta händelseförloppet fanns det alltså hos upprorets aktörer något 

inneboende, den bekymmerslösa andan, som var betydelsefullt för utgången. 
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I slutet av boken kommenterar Åberg delningen av ön Irland. Han ser gränsen som 

konstgjord, och det skulle underlätta för alla om Irland enades. Gränsen är ett 

bekymmer som han menar stjäl uppmärksamhet från viktigare frågor.  Annars är det 

kulturpolitiska svårigheter han ser i det samtida Irland, som censuren av litteratur, och 

det irländska språkets fortsatta tynande efter självständigheten. ”För första gången 

finns det nu förmögna irländare, men få av dem har något intresse över för den 

keltiska historien och egenarten.”, skriver han.59 

I Åbergs beskrivning är Irland och dess befolkning en okomplicerad helhet 

sammanhållen av en nationalkänsla som Åberg själv sympatiserar starkt med. 

Påskupprorets aktörer hyllas inte direkt och ifrågasätts inte heller. Upprorets förlopp 

och följder ter sig som en naturlig process där rebellernas och britternas agerande 

samverkar. Inga exempel på våldshandlingar lyfts fram som särskilt upprörande eller 

orättvisa. 

7.2.2 1968, Irelands Civil War, av Calton Younger. 

Hoppet om att nå självständighet på fredlig väg är enligt Younger i upprorsmännens 

perspektiv 1916 ute. I många beskrivningar av upptakten till påskupproret beskrivs 

försenandet av ”Home Rule”, den gradvisa självständighet som den parlamentariska 

irländska nationalismen jobbade för, men det är unikt för böckerna i min undersökning 

att författaren gör en uttryckligt pessimistisk bedömning om möjligheterna som kunde 

funnits att återta det parlamentariska arbetet för självständighet.60 Upproret blir den 

enda framkomliga vägen.  Bland ledarna ges Connolly mest utrymme. Clarke ges stor 

vikt för att få igång planerandet av ett uppror, men beskrivs utförligt som nedbruten av 

sina erfarenheter i brittiskt fängelse. Pearse och hans tänkande kring upproret som ett 

offer beskrivs i poetiska ordalag. Younger identifierar Pearse som en stor martyr, i klass 

med Gandhi och Jeanne D´Arc. Överaskande citerar Younger också en text där Pearse 

diskuterar olika tänkbara former för äganderätt i ett självständigt Irland. Citat av 

Pearse i mitt material brukar annars vara direkt kopplade till våld och död och stelt 

retoriska i formen. Det är också det enda tecknet i mitt material på att Pearse var 
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öppen för socialistiska idéer. I flertalet texter om påskupproret beskrivs en samverkan 

mellan nationalism och socialism, men det är alltid annars socialismens representant, 

Connolly, som står för blandning och anpassning av sin ideologiska grund. Younger 

både bekräftar annars bilden av Pearses funktion att dö för sitt land och verkar 

sanktionera detta med att brodera ut ett vackert språk kring hans martyrskap.61 

Själva striderna ges unikt mycket utrymme i denna skildring. Episoder där enskilda 

rebeller utmärker sig som tappra skildras detaljrikt och med stor sympati. Individuella 

händelser av brittiskt våld mot civila återges med upprördhet över att dessa tragiska 

händelser inte förhindrats.62 Våldet är ärofullt och spännande när rebellerna är 

aktörer, och hårresande när det begås av ansvarslösa militärer. Rebellernas stora 

underläge ses som avgörande för den sympati de kom att väcka hos allmänheten. 

Younger nämner också i samband med avrättningarna efter upproret de fall då 

oskyldiga eller svårt sårade avrättats. Dödsdomarna blir avgörande för opinionens 

svängning. Samtidigt fanns det inget val för britterna med tanke på upprorets 

omfattning och det pågående kriget, och det ingick i upprorsmännens planer.63 

Rebellerna styr alltså medvetet det brittiska agerande som kommer att bli avgörande 

för upprorets genomslagskraft. Younger citerar Yeats dikt ”The Rose Tree” i sin helhet 

för att förklara andan bakom påskupproret.64 

I bokens epilog skriver Younger att i Nordirland råder vapenvila sedan 1962. Om nutid 

och framtid för Nordirland skriver han: 

 “There is still a long way to go. Bigots on both sides still have powerful voices, and in 

the North there is discrimination against Catholics and gerrymandering to keep them 

out of parliament. But the division of Ireland is unnatural, the border a bad border, and 
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in time, as the youth of today, for whom the quarrels of the past are a schoolroom 

chore, grows to maturity, a new, dynamic, reunited nation will emerge.”65 

Enandet av Irland är alltså något som han inväntar med tålamod och visshet, och utan 

oro för nya våldsamheter. Texten om påskupproret känns närmast skönlitterär, med 

hjältar och skurkar, underhållande och skräckbetonat våld, och den kompromisslösa 

och våldsbenägna nationalismen förskönad. Kanske är detta möjligt genom det 

avstånd som vid tiden finns till våldet. En ny generation saknar egen erfarenhet av 

våldsam konflikt. Irlands status som republik är etablerad. Nordirland är visserligen ett 

problem, men ett problem som lugnt och sakta går mot sin naturliga lösning genom 

integration med republiken. Det finns en skarp gräns mellan nutid och dåtid. 

  

7.2.3 1969, Irlands frihetskamp: De avgörande åren 1916 – 1922, av Constantine 
FitzGibbon. 

Författarens irländska nationalism är uttalad. I bokens inledande del understryks 

skillnaderna i irländsk och engelsk kultur, och risken för missförstånd dem emellan. Det 

irländska livet var ”..mindre brutalt, mindre materialistiskt, mer förandligat, värdigare, 

med oändligt mycket mindre snobberi och klasskillnader, inriktat mer på mänsklig 

lycka än på att förvärva rikedom eller statussymboler.”66 

FitzGibbon uttrycker, i något som liknar Orwellskt nyspråk, ovanligt tydligt de 

motsägelser i påskupprorets verkan som nästan alla författare berör: ”Påskupproret 

var ett fullständigt nederlag. Det var en fullständig seger. Efter påskveckan 1916 var en 

bestående engelsk styrelse på Irland en omöjlighet. Denna tragedi var en triumf.” 67 

FitzGibbon skriver att opinionen var bestämt mot upproret fram tills repressalierna 

började. Han beskriver en scen utifrån fängslade rebellers synvinkel ”Samma 

folkmassor som kapitulationsdagen hade buat åt dem hurrade nu och välsignade dem, 

och kvinnor bröt sig genom poliskedjorna för att sticka små gåvor i händerna på dem. 

De måste då ha insett att de, och framförallt deras döda ledare, hade tänt ett ljus på 
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Irland som inte så snabbt skulle blåsas ut.”68 Den här vändningen gjordes möjlig av 

handlandet hos båda sidor i konflikten. FitzGibbon identifierar och beskriver några 

olika personer i ledningen för upproret, med viss tonvikt på Connolly och Pearse. 

Pearse står för insikten om att upproret är chanslöst och beslutet att ändå genomföra 

det: ”Padraic Pearse var väl medveten om att påskupproret för honom personligen var 

rena självmordet, men han hoppades och trodde att det nationellt skulle få en rakt 

motsatt verkan.”69 FitzGibbon sätter in påskupproret i en större, europeisk kontext när 

han skriver om första världskriget: ”Sällan i historien har män varit så villiga, ja så ivriga 

att kasta bort sitt liv för ett ideal…”70 FitzGibbon ger flera exempel på brittiskt våld mot 

civila och han nämner också upprörande detaljer kring avrättningarna. En brittisk 

general, Maxwell, som har befälet på Irland ges ett stort ansvar för den fortsatta 

utvecklingen på Irland: ”Under de närmaste månaderna skulle han faktiskt komma att 

göra mer för att underminera den brittiska styrelsen av Irland än alla rebellerna 

tillsammans.”71 Maxwell gör, Pearse hoppas. Men det är dock de döda ledarna som 

tänt ljuset som inte så snabbt skulle blåsas ut.  

Inbördeskriget är i boken den sista händelsen av vikt. Delningen av Irland ses som ett 

kvarvarande problem, dock inte speciellt upprörande eller akut: ”En förnuftig lösning 

kommer säkert att nås till slut. Då kommer äntligen den tid då man som Robert Emmet 

önskade skriver hans och de övriga irländska patrioternas gravskrift72 i förhoppning att 

deras efterkommande kan njuta av den lycka och det välstånd som så länge förvägrats 

deras föregångare.”73 Det är alltså inte klart förrän Irland enats, men det verkar troligt 

att det sker, och under odramatiska former. 

7.3 Det historiska arvet skiftas, 1971-1972 

Genomslaget för det nya oroliga läget på Nordirland i litteraturen om påskupproret 

kommer med böckerna som publicerats 1971, alltså med ett par års fördröjning. En ny 

tidsmässig närhet till politiskt våld leder i mitt material dels till en omsorg om 
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värdeneutrala framställningar (Cruise O´Brien 1972). I vänstervågen som är samtida 

med nya våldsamheter i Nordirland finns en tendens att minnet av påskupproret delas 

i två (Åberg 1971, och Olsson och Sjögren 1971). En socialistisk del blir användbar i 

nutiden, och de nationalistiska dragen hos förgrundsfiguren Connolly tonas snabbt ner 

mellan Åbergs böcker 1961 och 1971. En mer konservativt nationalistisk aspekt av 

påskupproret känns nu föråldrad men kan inte ignoreras, förmodligen p g a den plats 

den har i den historiekulturella grunden för staten Irland.   

 

7.3.1 1971, Irland sedan 1800, av Alf Åberg 

Observera att författaren, Alf Åberg, är densamme som till ”Irlands historia” 1961! 

Upproret beskrivs som länge och noga förberett, men slutligen som ett medvetet offer 

utan chans att lyckas. Pearse framstår som ansvarig för detta beslut, och formuleringar 

från Pearses tidigare i boken citerade berömda tal vid O´Donovan Rossas (O`Donovan 

Rossa var en äldre revolutionär som dött i exil), begravning upprepas för att förklara 

hur han tänkte inför upproret.74 Flera andra personer nämns som viktiga för upproret. 

Connollys fackföreningsarbete på norra Irland har fått utrymme tidigare i boken, och 

där beskrivs han som ett föredöme för samtida socialister i Nordirland.75 Det nämns att 

den svårt sårade Connolly avrättas på en bår76, vilket i kontexten av författarens 

positiva attityd till Connolly kan uppfattas som att han beviljas en viss martyrstatus.  

Åberg skriver också tidigare att det är ” lätt att förstå Connollys otålighet”77 när ett 

uppror ännu inte blivit av tidigare under året 1916. Civilt lidande under upproret 

beskrivs, men skulden för det är inte tydligt utpekad. Däremot är den brittiska sidan 
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helt ansvarig för svängningen i opinionen strax efter upprorets slut, genom sina 

repressalier.78 Nytt för den här boken är den tydliga betoningen av upproret som riktat 

lika mycket mot olika organisationer och företrädare för den moderata irländska 

nationalismen som mot det brittiska styret.79 Åberg drar inga uttalade paralleller till 

det samtida Nordirland här.    

Om synen på upproret konstaterar Åberg nyktert att ”Enligt den officiella uppfattning, 

som ännu råder, var upproret både nödvändigt och oundvikligt. Denna åsikt är helt 

förståelig med tanke på att så många deltagare i upproret levat kvar som 

förgrundsgestalter i den unga republiken.”80 Påskupproret i stort är här en del i den 

irländska republikens arv, medan Connolly tillfaller Nordirland. Påskupproret blir i 

texten liksom kluvet i en del som representeras främst av Pearse, och som framstår 

som ett uttryck för en nu föråldrad sorts nationalism som beskrivs i sina egna dåtida 

retoriska fraser, och en del som representeras av Connolly och är inordnad i en 

kontinuerlig kamp för social rättvisa, som tar sig olika former efterhand. Åbergs syn på 

våldsanvändningen är ifrågasättande men inte fördömande, och våld inordnat i en 

socialistisk ideologi är lättare att tolerera. Påskupproret är, trots motsägelser i texten, 

att räkna till kategorin av offer av liv för att väcka landet, men bär inte sig själv som 

sådant, utan britternas val var avgörande för dess ”framgång”.  

7.3.2 1971, Lågtryck över Irland, av Jan Olof Olsson och Margareta Sjögren 

Texten är den minst enhetliga i mitt material. Tonen är kåserande, lättsam, med 

plötsliga bråddjup av allvar. Olsson och Sjögren ser liksom många av författarna i mitt 

material påskupproret som en viktig vändpunkt, men på ett annorlunda sätt. 

Påskupproret beskrivs som det första försöket en koloni gjort att bryta sig fri från en 

europeisk kolonialmakt. På så vis är det en händelse av världsomfattande betydelse. 

Den retroaktiva vändningen av hemmaopinionen till upprorets fördel i och med 

avrättningarna nämns. Avskyn upproret väcker på den brittiska sidan framstår som lika 
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betydelsefull för konfliktens våldsamma fortsättning.81 Det betonas att upproret 

planerades av en liten grupp utan folkligt stöd. ”Hjärnan och själen i denna 

konspiration” identifieras som Sean McDermott. Han beskrivs i en mening.82 Sen ger 

författarna en presentation på fem sidor av Pearse83, följd av en lika lång av Connolly84. 

Utrymmet olika personer får i texten verkar inte fördelas utifrån den verkliga betydelse 

de enligt författarna haft för upproret, utan speglar andra, tidigare texters fördelning. 

Pearse känns igen som nationalisten som bara vill dö för sitt land och planerar 

upprättelse efter döden, här i en löjlig variant. Connolly, också igenkännlig, som den 

förnuftige socialisten med betydelse för nutida krav på social rättvisa på Nordirland, 

får här en utökad roll ”Det är lätt att uppfatta honom som en pionjär för en rad av de 

nationalister, eller socialistiska självständighetsledare, som spelat sådan roll efter det 

andra världskrigets slut för upplösningen av de stora imperiernas kolonialområden.”85  

De enskilda våldshandlingar som kommenteras och beklagas i texten är två fall då 

rebeller dödar civila. Det görs i anslutning till resonemang om påskupprorets början 

som också början till slutet för den koloniala världsordningen.86 Det är ett 

internationellt offerdrama istället för det strikt irländska offerdrama som påskupproret 

i andra texter har utgjort. Koloniernas väpnade frihetskamp uppges vara lyckligt 

avslutad.  

 Av de senare kapitlena i boken framgår att författarna nära följt 

medborgarrättsrörelsens framgångar på Nordirland. Besvikelsen är stor över att IRA 

lyckats ta, eller genom de brittiska myndigheternas överdrivna uppmärksamhet fått, 

det politiska initiativet. Det finns outtalade paralleller mellan deras beskrivning av 

nutid och situationen 1916, då gradvisa, ickevåldsamma framsteg störs av krigsutbrott. 
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7.3.3 1972, A Concise History of Ireland, av Máire och Conor Cruise O´Brien. 

IRB som helhet framstår här som aktören bakom upproret. Upproret verkar nästan 

oundvikligt med deras logik given. När England är under attack från en yttre fiende ska 

ett uppror genomföras så snart som möjligt. Om England verkade vara på god väg att 

vinna kriget 1916 så var det ingen anledning att vänta, tvärtom fick man passa på 

innan läget blev ännu sämre. Skulle man misslyckas så var det bara att hoppas på 

bättre tur nästa gång. 87 Upproret är nu inte oundvikligt i betydelsen att det är det 

rätta att göra i den aktuella situationen (Åberg 1971 kommenterar en sådan syn, och 

Younger 1968 och Pettersson 1994 verkar själva omfatta den), utan därför att en rad 

faktorer samverkar som orsaker. Som ledare för påskupproret nämns Pearse, Connolly 

och Clarke, utan beskrivningar. Svängningen i opinionen efter upproret bekräftas men 

avdramatiseras. Så snabbt skiftande uttryck betyder att ” there must have been a deep 

reserve of latent sympathy with the insurgents.”88 Beskrivningen är kortfattad och 

neutral i tonen, inriktad på att ge trovärdiga förklaringar. 

I bokens avslutning kommenteras läget på Nordirland så här: ”At the time of writing, 

Catholics and Protestants seem as far as ever from being able to work out ways of 

existing peacefully together in the island which they share, and whose history they 

inherit.”89 Bokens syfte I detta sammanhang beskrivs: “..to try to make somewhat 

more widely known the results of the work of those historians of Ireland, many of 

them recent, who have written not to validate competing myths but to find a common 

historical language in which we today can communicate..”90 Historisk saklighet ska 

alltså underlätta kommunikationen mellan olika grupper och ge altenativ till myter 

som utesluter den andres version. 

7.4 Inifrån Connollys pågående uppror, Nordirland 1994  

Jan Pettersons bok från 1994 ligger i tiden närmast min sista kategori men anknyter 

mer till böckerna från tidigt 1970-tal både genom att uppmärksamma Nordirland och 
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genom en socialistisk syn. Den här boken har dock ett unikt genomgående fokus på 

Nordirland genom hela den historiska översikten och den är även unik i sin starka 

betoning av den socialistiska ideologin. Skildringen av påskupproret har den 

socialistiska Connolly som upprorets självklara huvudperson. I boken, som har sitt 

geografiska fokus på Nordirland, geografiskt nära senare tiders politiska våld, finns 

synen på påskupproret som infogat i en pågående socialistisk kamp, liksom i böckerna 

från 1971.  

 

7.4.1 1994, Brännpunkt Nordirland, av Jan Pettersson. 

Liksom i en av de tidigare böckerna, ”Lågtryck över Irland ” från 1971, beskrivs Irland 

och Storbritannien som koloni respektive kolonialmakt, och konflikten mellan dem 

som kolonins frigörelsekamp. Men det lyckliga slut på kampen som Olsson och Sjögren 

ser är frånvarande i Petterssons beskrivning. Kapitlet där påskupproret behandlas av 

Pettersson heter ”James Connolly och påskupproret”, och beskrivningen av Connollys 

liv följer beskrivningen av händelserna och tillståndet på Irland under samma tid. 

Connolly och Pearse betecknas som påskupprorets ledare. Pearse karaktäriseras som 

ledare för den irländska språkrörelsen. Upproret var tänkt att lyckas, i en konkret och 

omedelbar bemärkelse, men i planerna fanns vissa missbedömningar. Därför fick 

upproret istället sin betydelse som inspiration för framtida kamp. Connolly och hans 

insats i påskupproret är enligt Pettersson aktuella föredömen därför att de är exempel 

på samverkan av olika grupper och olika ideologier: ”En framtida massrörelse måste 

förena flera olika sociala krafter: de som kämpar mot diskrimineringen och det militära 

förtrycket i Nordirland; de grupper, organisationer, partier och fack i Republiken som 

kräver bättre ekonomiska och sociala förhållanden; de protestanter och katoliker i 

Nordirland som drabbats av förtrycket och försämrade sociala förhållanden. Connolly 

tillhör framtiden.”91 Påskupprorets aktualitet på Petterssons Nordirland 1994 skymtar i 

en scen där författaren intervjuar en nordirländare framför en väggmålning som 

föreställer en grupp av ledare för påskupproret. ”Det är ingen slump att 

Dublinregeringen glömt 1916.” säger mannen som intervjuas. ”Inga officiella 
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arrangemang ordnas. Historien revideras för att passa deras nuvarande uppgörelse 

med britterna.”92 Mannen fortsätter med att citera ur Pearses gravtal för O´Donovan 

Rossa om att Irland inte kommer att få fred förrän landet är fritt. Berättelsen om 

påskupproret fortsätter in i ett oavslutat nu. 

7.5 De obegripliga poeternas kupp, 1995-2000  

I de två senaste böckerna, McCaffrey 1995 och Duffy 2000, lyfts Plunkett och 

MacDonagh fram som ledargestalter bredvid Pearse och stärker bilden av 

påskupproret som de nationalistiska poeternas företag, utan att någon inlevelse i 

deras perspektiv förmedlas. Möjligtvis uttrycker detta en känsla av främlingskap inför 

de låsta positionerna på Nordirland, där tiden då medborgarrättsrörelsen väckte 

internationell sympati är förbi och Konflikten mer förknippas med terrorism. 

Påskupprorets historiekulturella ställning i Irland är rimligen också försvagad, då de 

deltagare som enligt Åbergs observation kommit att inneha maktpositioner i den nya 

staten Irland nu inte längre är med.   

7.5.1 1995, The Irish Question, av Lawrence J. McCaffrey 

Upproret framstår som ganska väl planerat och samtidigt finns blodsoffertanken med 

redan på planeringsstadiet. Poeterna Pearse, Plunkett och MacDonagh beskrivs som 

ledare och får stå för det senare perspektivet, medan Connolly ensam får representera 

hoppet om att upproret skulle bli en militär framgång.93 Avrättningen av den svårt 

sårade Connolly och de omfattande interneringarna beskrivs som viktiga för den 

svängning i opinionen som här liksom i de flesta framställningar verkar komma plötsligt 

och dramatiskt.94 Två av Yeats dikter citeras, The Rose Tree95 och Easter 191696. I 

bokens avslutning konstaterar McCaffrey att det på Nordirland i samtiden finns olika 
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perspektiv på historien som motsäger varandra, och även att nutid och dåtid där kan 

vara svåra att hålla isär.97   

 

7.5.2 2000, The Concise History of Ireland, av  Seán Duffy. 

Den utdragna processen kring Home Rule verkar I Duffys version vara påskupprorets 

utlösande orsak. I bokens inledning skriver han: ”By the time Home Rule was finally 

and grudgingly conceded on the eve of the First World War it was too late for another 

generation of idealistic young men and women, who believed that the establishment 

of a Republic was the only answer to Irelands problems, and a protest in arms the only 

way to achieve it.”98  Som initiavtagare till upproret presenteras Pearse, Plunkett och 

MacDonagh, som alla tre, förutom medlemskap I IRB och The Volunteers, har 

gemensamt att de ”.. were also poets, Gaelic language enthusiasts, and consumed with 

a romantic attachment to winning Irelands freedom through bloody revolution.”99 

Connolly nämns bara mycket kort i den här versionen.100 Pearse får en utförligare 

beskrivning, där hans arbete för det irländska språket nämns, liksom det för reformer 

av skolan, här med sympati från författaren, och slutligen hans glidning mot alltmer 

militant nationalism.101 Duffy beskriver ganska ingående detaljer kring avrättningarna 

efter upproret och hur dessa blev till berättelser som romantiserade upprorets 

deltagare och väckte motvilja mot det brittiska styret. Avrättningarna och fängslandet 

av ett stort antal personer gjorde enligt Duffy att den allmänna attityden till upproret 

förändrades.102 

I bokens inledning skriver Duffy om Nordirlands senare historia att protesterna mot 

det nordirländska styret framkallades av dess oförmåga att möta den katolska 

befolkningsgruppens krav på lika rättigheter. Duffy spekulerar om kontrafaktiska 

scenarier där oroligheter på Nordirland kunnat undvikas, och kommenterar:”If, 

however anything is inevitable it is that the failure to satisfy a modest request will 
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stimulate more radical demand, and a deaf ear turned on peaceful protests will 

encourage a resort to other methods.”103 Meningen står på samma boksida som det 

här avsnittets första citat, om påskupprorets orsaker, och det här sambandet framstår 

som återkommande genom historien. 

8 Slutdiskussion av resultaten 

Här kommer jag att ytterligare diskutera mina resultat i förhållande till mina teoretiska 

begrepp och till mina övergripande frågor: 

 Kan texternas variationer utifrån publiceringsår och geografiskt fokus kopplas 

till samtida och geografiskt nära tillstånd eller händelser, så att upplevelsen av 

nuet och den förväntade framtiden kan tänkas styra hur det förflutna tolkas? 

 Varierar skildringarna av påskupproret med författarnas uttryckta syn på 

sambandet mellan historiskt medvetande och hur människor kommer att 

handla?  

Historiemedvetandet, i form av kopplingar mellan erfarenhetrum, nu och 

framtidshorisont uttrycks i samtliga texter. Kopplingen görs oftast i riktningen från det 

förflutna mot nuet. Det förflutnas betydelse för nuet och framtiden kommenteras på 

olika sätt i så gott som alla böcker i mitt material. Oftast är det den förflutna 

verkligheten i sig som sägs ha betydelse, i bara ett fall är det uttryckligen hur den 

tolkas och presenteras som anses avgörande: i makarna Cruise O´Briens bok från 1972. 

I den betonas historieforskningens bidrag till en saklig debatt mellan sidorna i den 

nordirländska konflikten. Medvetenheten om betydelsen av hur vi använder det stora 

historiska material som står till buds finns här som ett indirekt erkännande av hur nuet 

och vår tänkta framtid formar vår uppfattning om historien. Här kan man tala om ett 

fördjupat historiemedvetande. 

I två fall görs också observationer av andras målmedvetna historiebruk, i Åberg 1971 

och Pettersson 1994, båda om historiebruket i det samtida Irland, alltså den södra 

staten. Åberg menar 1971 att påskupproret hyllas av politika skäl och Petterssons 
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intervjuperson menar 1994 att påskupproret ignoreras av politiska skäl. Det är ett 

aktivt historiemedvetande som dominerar i texterna, där värderande påståenden om 

det förflutna läggs fram utan att några alternativ diskuteras.  

Skildringarna varierar på ett sätt som verkar vara kopplat till ifall det i samtiden 

förekommer en våldsam konflikt på Irland eller inte. Paralleller och kontinuitet i 

förloppen i samtid och vid tiden för påskupproret uttrycks under oroliga tider då det 

blir mer aktuellt med ställningstaganden till statsbildningarna och till metoder som 

används för att försöka påverka dem.  Under en tid då våldet känns avlägset och det 

samtidigt finns vissa förhoppningar om ett förenat Irland ser man nationalistiskt 

färgade skildringar av påskupproret som känns mer som förenande myter än som 

konkreta förebilder. Här skulle jag vilja jämföra med tidens ojämna gång i förhållande 

till Bakhtins epos, där det episka avståndet skiljer oss från det absoluta förflutna. Våra 

nutida gemenskaper har ofta sin uppkomst och förklaring i det absoluta förflutna, och 

de episka hjältarnas dåd hyllas, men inget från denna tid kan upprepas, efterliknas 

eller förändras.  

Personbeskrivningarna blir kortfattade och naturligtvis inte fördjupade i någon av 

texterna, men det finns ändå variationer. De två som får mest utrymme är Connolly 

och Pearse.  Connolly är den som i flest fall får ett liv före upproret, med erfarenheter 

som påverkar hans tänkande, vilket stämmer med personbeskrivningar i den genre 

Bakhtin kallar roman. Pearses person knyts starkt till sitt öde, att dö för sitt land, trots 

att 36-åringen hade ett mycket kort förflutet inom den revolutionära rörelsen. Att 

jämställa person och öde är utmärkande för personbeskrivningarna i genren epos. 

Som svar på mina övergripande frågor tycker jag att det genom hela mitt material är 

tydligt att vad som är aktuellt för författaren i tid och rum tydligt påverkar 

skildringarna av påskupproret 1916. Däremot så är det bara författarparet Cruise 

O´Brien som alls tar upp betydelsen av historiemedvetandet för människors 

handlande. Deras skildring av påskupproret skiljer också ut sig från dem andra genom 

att vara mer neutral i tonen och att inte framhålla några aktiva initiativ som 

bestämmande för historiens gång.  Den skildring som ligger närmast denna sakliga ton 
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är Löfgrens. Löfgren uttrycker inget syfte med detta. Hans skildring är kanske bara så 

tidig att något historiekulturellt bruk av påskupproret inte hunnit etablerats. 

Liksom i Rüsens beskrivning av den historiska narrationen ordnas i flertalet skildringar 

historiska fakta just genom berättandets struktur där berättelsen blir sin egen 

förklaring. Upplevelse av förändringar i nuet verkar stimulera till nya tolkningar av 

historia, som när konflikten i Nordirland blossar upp. Kanske finns det också i 

materialet exempel på den andra formen av hur historiska frågor enligt Rüsen kan 

uppkomma, när kvarlevor av det förflutna sätter igång berättandet. I de tidigare 

skildringarna framstår gränsen mellan de irländska staterna som en underlig rest av 

det förflutna och kanske väcker den då ett intresse och kräver en berättelse.  

   

9 Sammanfattning 

I den här uppsatsen har jag jämfört 10 olika skildringar av påskupproret på Irland 1916. 

Texterna är publicerade mellan åren 1924 och 2000. De är alla korta texten som ingår i 

böcker som mer översiktligt behandlar Irlands eller Nordirlands historia. Böckerna är 

faktaböcker men inte vetenskapliga.  

I min undersökning har jag tittat på olika former för att skildra påskupproret och även 

den syn på historiens betydelse som författaren uttrycker i boken, ofta i andra delar av 

den än just i anslutning till skildringen av upproret. 

Utifrån mina fynd i undersökningen har jag gjort en analys utifrån dels litteraturteori, 

dels teori om historiemedvetande. Jag vill i mina resultat visa på variationer i texterna 

som kan relateras till vad som var aktuellt och nära för författaren då texten skrevs. Ett 

påtagligt resultat är att texternas form samvarierar med närheten till våldsam konflikt. 

Det resultatet stämmer väl överens med de teorier om historiemedvetande som pekar 

på de samband vi i vårt medvetande upprättar mellan olika tidsdimensioner, så att 

historien ses leda fram till nutiden och historien samtidigt skiftar form då den 

återberättas i en ny tid med nya utgångspunkter för tolkningen.  
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