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ABSTRACT 

Author: Pontus Bergström 

Title: A Heavy History: A study on the metal band Sabatons use of history 

Level: BA Thesis in History 

Location: Linnaeus University 

Language: Swedish 

Number of pages: 62 

The purpose of this paper has been to examine the heavy metal band Sabatons use of 

history and to relate it to societal trends in today’s Sweden. I have examined Sabatons 

music, album covers and music videos in order to define a certain use of history. To do 

this I have used a use of history theory and a heavy metal theory. My results showed 

that some of Sabatons use of history could be defined as commercial and that the 

societal trends in today`s Sweden have in some cases affected the selection and 

presentation of events and characters that`s been portrayed by Sabaton. Earlier use of 

history in other forms of media, especially movies, has also played a part in the 

selection and presentation, which becomes particularly obvious in some of Sabatons 

music videos. However, an overall theme in my results have shown that the heavy metal 

cultures norms and ideas have been the main cause behind the selection, but especially 

the way characters and events is portrayed in their songs, an existential use of history.   

Keywords: Sabaton, Music, Heavy Metal, Power Metal, Use of history   
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1 Inledning 

När jag hörde Metallicas låt ”One” för första gången så blev jag såld direkt. Jag började 

lyssna igenom alla Metallicas skivor och efter det så följde en rad av andra metalband. 

Det bör också nämnas att jag i princip saknade intresse för musik över huvudtaget innan 

Metallica uppenbarades framför mig. Jag började lära mig elbas och kom senare att ta 

lektioner i instrumentet på Alvesta musikskola. Musiken blev mer och mer ett 

huvudintresse och det ledde till att jag på gymnasiet läste estetiskalinjen med inriktning 

musik. Hursomhelst så har jag de senaste åren haft en stor bredd på mitt musikintresse 

och lyssnar och spelar på alltifrån klassiskt, jazz, funk och techno. Men under alla dessa 

år har ändå metalmusiken funnits med. Ett band jag kom att påträffa under 

gymnasietiden som är av stor relevans för den här uppsatsen är Sabaton.   

Sabaton spelade Power Metal (en metalsubgenrer) med texter som handlade om 

historiska händelser, som ofta tog form av ett krig, och för att vara mer specifik ofta 

andra världskriget. Vid tiden för min upptäckt av bandet så uppfyllde det både mitt 

intresse för musik men också mitt nyfunna intresse för historia på ett strålande vis och 

ganska omgående efter upptäckten så bokades biljetter till en av deras livespelningar i 

Huskvarna. Sabaton var ett av mina favoritband länge och även om de har förlorat den 

placeringen idag så lyssnar jag ganska ofta på dem och de är ett av mina 

favoritmetalband. När mina universitetsstudier började och jag blev mer ”upplyst” inom 

det akademiska området för historiestudier så började jag fundera mer kring Sabatons 

historiebruk, både i deras texter, musik och musikvideos. Och det är just de tankarna 

som ledde till skrivandet av den här uppsatsen. 

Historia finns överallt i alla samhällen och dess former och skepnader tycks vara 

oändliga. I och med att intresset för historia har ständigt ökat sen -90 talet i Sverige (och 

i viss mån världen), så har det kommit att växa fram allt fler aktörer som brukar historia 

på flera olika plan.
1
 Och även om det lätt att avisa mycket av det här historiebruket som 

olika former av populärhistoria så har onekligen all historisk kunskap i varierande grad 

                                                 
1
 Aronsson (Red.), 2000, s11-13 
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en påverkan på de beslut som tas genom att skapa förebilder, hotbilder, brister och på 

längre sikt också identiteter.
2
 Att utforska historiebruk är därför av stor vikt för att se de 

tendenser som förekommer, på grund utav att det kan ha ett stort inflytande på 

människors beslut och handlingar. Det bör sägas att poängen med den här uppsatsen är 

inte i första hand att försöka hitta, i det här fallet Sabatons, enskilda historiemissbruk 

utan att förhoppningsvis få en bild av vilka tendenser, i vilka sammanhang och varför de 

uppkommer. 

Vilket/vilka mediums historiebruk är viktiga att undersöka? Som jag nämnde ovan så 

spelar alla in och om man tror på en av Aronssons hypoteser så är det just sambanden 

mellan historiebruk i olika verksamhetsfält som skapar styrkan i deras framträdande.
3
 

Därav tycks det som att många verk inom historiebruksforskning ofta hanterar hela 

fältet, och med all rätt då de större sambanden mellan de olika fälten är av stort intresse 

för historiebruksforskaren. Jag kan samtidigt känna att det också behövs enskilda 

studier av olika medium för att förstå hur historieförmedling också kan påverkas av 

mediets förutsättningar och begräsningar och för att förstå kontakten mellan mediets 

historieförmedling till en ”publik”. Sådana studier finns, oftast inom film, skönlitteratur, 

skollitteratur och i viss utsträckning inom tv/data-spel. Det finns däremot inte så mycket 

skrivet om historiebruk i musik. Det finns historiebruks forskning som tar upp musikens 

roll i tillexempel filmer där man med musiken försöker emulera en historiskkänsla 

genom att använda låtar som åskådaren identifierar som tidsenliga. Men det jag åsyftar 

är undersökningar som behandlar musik vars text och tema innehåller historiebruk.
4
  

1.1 Syfte och Frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är dels att undersöka hur historiebruk används i 

metalmusik, framförallt hur metalbandet Sabatons historiebruk ser ut i deras låttexter, 

musik och musikvideos, men även hur historiebruket relaterar till de samhälleliga 

strömningar som finns i dagens Sverige. Målet med uppsatsen är att se till de 

möjligheter och begränsningar som metalmusik kan ha som historieförmedlare. 

Frågeställningarna jag har utformat efter ovanstående syfte är som följer: 

                                                 
2
 Aronsson (Red.), 2000, s19 

3
 Aronsson, 2004, s7 

4
 Jag återkommer till detta i ”Urval” 
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- ”Vilket historiebruk dominerar Sabatons låttexter och musikvideos, och hur relaterar 

dessa till samhälleliga strömningar i Sverige?” 

1.1.1 Urval 

Att jag har valt metalgenren för den här undersökningen kommer från mitt eget intresse 

av genrens musik, men också genrens stora följning, dess beständighet och dess högst 

identitetsskapande kultur.
5
 Bandet Sabaton står i centrum för den här undersökningen på 

grund av främst två orsaker utöver mitt eget intresse för bandet: 

1. Sabaton har nästan uteslutande en diskografi bestående av album och låtar med 

historiska teman. Det finns förvisso andra metalband som också har en 

diskografi som är fyllda med historiska inslag, ett bra exempel skulle kunna vara 

det svenska bandet Ultima Thule, men… 

2. … Sabaton är också band som är aktiva idag, som dessutom växer med en 

enorm fart. Speciellt internationellt där de har en storpublik som de varje år åker 

ut och möter på turnéer.
6
 Deras hittills största konsert var i Polen då de hade en 

publik på mer än 500 000 åskådare.
7
 Och senare i år ska Sabaton vara ett av 

huvudbanden på världens största metalfestival, Wacken Open Air i Tyskland.
8
 

Sabaton är onekligen ett band med stor spridningskraft och inflytande. 

En intressant aspekt med just Sabaton är att de hävdar att de aldrig tagit eller kommer ta 

en politisk ställning, samtidigt som många kritiker anklagde Sabaton för att vara 

nationalister.
9
 Mycket av den kritiken uppstod i och med släppet av skivan ”Carolus 

Rex” som behandlar den svenska stormaktstiden. Jag själv skulle hävda att så inte är 

fallet, och att det finns andra intressantare tendenser att undersöka. Ibland går dessa 

tendenser att koppla till nationalism eller patriotism men då många av Sabatons låtar 

behandlar krig och konflikter så tycker jag att det är intressantare att se till relationen 

mellan ”vi” och ”dom” förekommer i låtarna, och för den delen, vilka som inte 

förekommer i låtarna. 

                                                 
5
 Weinstein, 2000, ”Digging the Music: Proud Pariahs” 

6
 Sabaton, 2014, On Tour 

7
 Wacken, 2014, Sabaton 

8
 Sabaton, 2014, HEADLINE@ WACKEN OPEN AIR 

9
 Dalademokraten, 2014, ”Sabaton har aldrig stöttat någon armé” 
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2 Bakgrundsteckning 

Meningen med det här kapitlet är att sätta in läsaren i metalmusikens historia och 

utveckling, men också att diskutera de kännetecknande dragen för subgenren Power 

Metal och Sabatonsbakgrund.  

2.1 Metalhistoria 

Metalmusiken kom att växa fram ur rocken runt åren 1969 och 1972, något specifikt 

datum finns inte men vissa pekar ut skapandet av bandet Black Sabbath 1969 som 

starten på metalmusikens historia.
10

 Metalmusiken var influerad av rock, blues och i 

viss utsträckning folkmusik, men det som fick metalmusiken att sticka ut till en början 

var de väldigt diskanta Hendrix inspirerade gitarrljuden tillsammans med en väldigt låg 

och tung elbas.
11

 Dessa spelade en lite mörkare och ”läskigare” musik som ibland 

ackompanjerades med låttexter förknippade med satanism, eller i varje fall texter som 

uppfattades vara av en sådan natur.
12

  

Om vi hoppar fram ca tio år i metalmusikens historia så kommer vi till en viktig punkt 

för den här uppsatsen, nämligen uppkomsten av heavy metalband i Storbritannien som 

kom att kallas ”New Wave of British Metal”(också känd under förkortning 

NWOBHM).
13

 Den här musiken minskade på blues inslagen och tog istället influenser 

från punkmusiken och de här banden uppkom som en reaktion på de tidigare 

metalpionjärernas tillbakafall. Några av de här nya banden var Iron Maiden, Diamond 

Head och Def leppard.
14

 NWOBHM var både tyngre och snabbare, och var ofta 

ackompanjerad av den karaktäristiske metalsångaren med ett högt tonregister, med 

några typfall som sångarna Rob Halford(Judas Priest), Bruce Dickinson(Iron Maiden) 

och Biff Byford (Saxon). Låtarna var ofta väldigt melodiska och sångvänliga (om man 

bortser från de tidigare nämnda höga tonregisterna).
15

  

                                                 
10

 Weinstein, 2000, s14 
11

 Weinstein, 2000, s16, s21-24 
12

 Weinstein, 2000, s38-45 
13

 Weinstein, 2000, s44 
14

 Weinstein, 2000, s44 
15

Metal Evolution, 2011, Avsnitt 10, min: 12-17 
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Under 80-talet växte det fram en drös med nya metalstilar som tillexempel, thrash metal 

och glam metal, men jag anser att den tiden inte är jätterelevant för den här uppsatsen så 

jag hoppar fram till 90-talet. 

För en mer genomgående bakgrund till metalhistorien, se Deena Weinsteins bok 

”Heavy Metal: Music and its Culture”, eller Sam Dunns dokumentär ”Metal: A 

headbanger’s journey”. 

2.1.1 Power Metal 

90-talet var en svår tid för metalmusiken. Många av 80-talets stora band som spelade en 

lite mer tillgänglig metal, typfall som Bon Jovi och Mötley Crue, kom att ha en mer 

avtagande period under slutet av 80-talet och ett av de tyngre och största banden, 

Metallica, kom att börja närma sig en mer radiovänlig musik.
16

 Samtidigt så drogs fler 

unga vita män(metalmusikens huvudmålgrupp) sig till rap och hiphop, och 

metalmusiken förlorade då också en del av sin tidigare publik.
17

 De metalfans som 

fanns kvar var splittrad mellan en rad nya subgenrer som strävade bort från den tidigare 

metalmusiken och dess principer, speciellt grungemusiken med bandet Nirvana i 

spetsen.
18

  

Under -70 och -80 talet hade man talat om metalmusiken som ”The beast that refuses to 

die”, men under 90-talet så var det många som hade bockat av musikstilen som död.
19

 

Detta skapade ett sorts vakuum på metalscenen, en längtan efter att återuppväcka genren 

och ta tillbaka de klassiska attributen.
20

 Det vakuumet kom att fyllas av många tidiga 

Power Metal band såsom Blind Guardian, men det var inte förrän det svenska bandet 

Hammerfall bildades som genren verkligen kom att spridas enormt i Tyskland och 

andra delar av Europa, Power Metalens spridning kom också framöver att främst äga 

rum i Europa, men det förekommer exempel på amerikanska och japanska power 

metalband.
21

 Det som skiljde power metal från tidigare iterationer av metalmusik var att 

det ofta var snabbare, mer symfonisk och mer melodiska och upplyftande sångmelodier 

                                                 
16

 Weinstein, 2000, s277-279 
17

 Weinstein, 2000, s278 
18

 Weinstein, 2000,s277-280 
19

 Weinstein, 2000, s277-278 
20

 Metal Evolution, Avsnitt 10, min: 6 
21

 Metal Evolution, Avsnitt 10, min: 7-9 
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som var lätta att sjunga med, därav att subgenren också har kallats för Happy Metal och 

Schlager Metal.
22

 Power Metalbanden återuppväckte också traditionen med texter och 

teman med medeltida, fantasy och mytologiska inslag.
23

   

För en mer genomgående beskrivning av Power Metal, se Sam Dunns dokumentär 

”Metal Evolution” avsnitt 10.  

2.1.2 Sabaton 

Sabaton är ett Power metalband som bildades 1999 i Falun, Sverige. Efter att ha spelat 

in ett gäng demolåtar så blev flera skivbolag intresserade av Sabaton, och Sabaton valde 

att ta det italienska skivbolaget ”Underground Symphony” erbjudande, som senare kom 

att lansera bandets första album ”Fist for Fight”(2001), som egentligen var en demo.
24

 

Efter att ”Fist for fight” hade släppts, lämnade Sabaton ”Underground Symphony” som 

senare kom att leda till att det uppstod konflikter om rättigheterna till materialet på ”Fist 

for fight” och Sabaton kom inte att släppa låtarna från ”Fist for fight” på ett ”riktigt” 

album förrän 2007.
25

 När Sabaton nu hade lämnat ”Underground Symphony” så började 

Sabaton jobba på sitt första riktiga album, som de spelade in utan ekonomiskt stöd, som 

kom att heta ”Primo Victoria”(2005). Samma år som ”Primo Victoria” släpptes började 

Sabaton sammarbeta med det svenska skivbolaget ”Black Lodge” som kom att ge ut tre 

av Sabatons album ”Attero Dominatus”(2006), ”Metalizer”(2007) och ”The Art of 

War”(2008).
26

 2009 kom Sabaton att skriva på ett kontrakt med ”Nuclear Blast” som 

har gett ut Sabatons tre senaste album ”Coat of Arms”(2010), ”Carolus Rex”(2012) och 

nu senast ”Heroes”(2014).
27

 

                                                 
22

 Metal Evolution, Avsnitt 10, min: 2-5 
23

 Metal Evolution, Avsnitt 10, min: 5, 9-13 
24

 SVT, 2015, ”Sabaton – Med krig som tema”  
25

 SVT, 2015, ”Sabaton – Med krig som tema” 
26

 Sabaton History Channel, 2015, Primo Victoria 

    Sabaton History Channel, 2015, Attero Dominatus 

    Sabaton History Channel, 2015, Metalizer 

    Sabaton History Channel, 2015, The Art of War 
27

 Sabaton History Channel, 2015, Coat of Arms  

    Sabaton History Channel, 2015, Carolus Rex 

Sabaton History Channel, 2015, Heroes 
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Sabaton startade 2008 den årliga metalfestivalen Rockstad: Falun(numera ”Sabaton 

Open Air”), som främst bjuder in Power metalband och andra mindre kända ofta 

svenska metalband.
28

 Festivalen avslutas vanligtvis med en spelning av Sabaton. 

Under arbetet med albumet ”Carolus Rex” så bestämde sig fyra av bandets dåvarande 

sex medlemmar att hoppa av och kvar blev bandets låtskrivare, Joakim Brodén(sång) 

och Pär Sundström(elbas), men när väl ”Carolus Rex” släpptes så berättade man om 

splittring och i samma veva också om de nya bandmedlemmarna.
29

 Avhopparna kom att 

bilda bandet ”Civil War”, som också har låtar som innehåller historiska teman.
30

 

När Sabaton berättade att de skulle släppa albumet ”Carolus Rex”, var det många som 

var skeptiska till albumets tema och innehåll, det skulle nämligen handla om den 

svenska stormaktstiden.
31

 Bara det att albumet hette ”Carolus Rex”, vilket är Karl den 

tolftes namn på latin, var nog för att anklaga bandet för att vara nationalistisk och på 

väg att gå samma väg som det svenska uttalade nationalistiska bandet ”Ultima Thule”. 

När väl albumet kom så fick det höga poäng av kritikerna, och Sabaton har nu bland 

annat vunnit Aftonbladets rockbjörn för årets metal och hårdrock två år i rad.
32

 

3 Teoretiska perspektiv 

Mina teoretiska perspektiv går att dela upp i tre delar. Den första delen behandlar 

metalkultur utifrån Deena Weinsteins Heavy Metal: The Music and its Culture och 

kortfattat om musik generellt. Del två behandlar historiebruk och del tre diskuterar 

bilder och filmer.  

3.1 Metalkultur och Musik 

Att undersöka hur historieförmedlingen påverkas av att förmedlas genom 

metalmusiken, är viktigt för att kunna skilja på tendenser i materialet som härstammar 

från metalnormer, eller i varje fall vara medveten om att de existerar och vilka de är. 

                                                 
28

 Wikipedia, 4/1-2015, Rockstad: Falun 
29

 Mörén, 2015, ”SABATON talar ut” 
30

 Civil War, 2015, ”Band” 
31

 Mörén, 2015, ”SABATON talar ut” 
32

 Dofs, Aftonbladet, 2015, ” Sabaton tar hem Rockbjörn för Årets Hårdrock/metal” 
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Detta kommer vara särskilt viktigt när jag drar slutssatser och försöker sätta in Sabatons 

historiebruk i ett större sammanhang. 

Kultur är ett väldigt brett begrepp med rum för ett flertal tolkningar. När jag skriver om 

kultur så utgår jag från Knut Kjeldstadlis definition från Det förflutna är inte var det en 

gång var, det vill säga att för att någonting ska kunna betecknas som kultur ska de: 

1. Ha en Mening  

2. Denna mening är social. 

3. Denna gemensamma mening är beständig. 

4.  Detta varaktiga och gemensamma schema för att tolka världen, som används för 

att skapa mening, har ett inre sammanhang. 

5. Kulturen förmedlas kommunikativt. 

För mer genomgående resonemang, se Knut Kjeldstadlis ”Det förflutna är inte var det 

en gång var”.
33

 

Utifrån ovanstående kriterier så finns det utan tvekan en metalkultur, men det är inte i 

första hand för att bevisa att en sådan kultur existerar som jag har valt att visa upp 

Kjeldstadlis kriterier, utan det är för att kunna konkretisera kulturbegreppet. Och det är 

just två av punkterna som är intressanta för att se till hur metalmusiken påverkar 

historieförmedlingen nämligen att se till det inre sammanhanget inom kulturen och till 

hur den kommunikativt förmedlas. Som delar i metalkulturen kommer jag se till både 

artist och publik då: 

”For a sociology of culture, the audience is essential to the constitution of an art 

form. Art can be created without reference to an audience, but it cannot become 

involved in a social system without one.”
34

 

Det finns många olika metalnormer och kännetecken och därför kommer jag att 

huvudsakligen ta upp de som är relevanta när jag anar dess förekomst i materialet. Det 

finns däremot en genomgående viktig tendens inom metalkulturen, och det är artisten 

som såväl publikens bakgrund. 

                                                 
33

 Kjeldstadli, 1992, s87 
34

 Weinstein, 2000, s93 
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Både din genomsnitts metalartist och metalpublik har en liknande bakgrund, de är unga 

vita män.
35

 Det finns många äldre metalartister idag som fortfarande turnerar men de 

börjar vanligtvis som metalartister i ungålder och i vissa fall fortsätter de att 

förkroppsliga ungdom(se AC/DC gitarrist Angus Young som fortfarande uppträder i en 

skoluniform). Det finns vissa som hävdar att en stor del av medlemmarna i 

metalkulturen har en arbetarklassbakgrund, men det beror mer på om man ser på Europa 

eller USA, då klassbaserad kultur är vanligare i Europa.
36

 Däremot så är metalkulturen 

influerad av arbetarklasskulturen som med bland annat, könsrollsfördelning, 

öldrickande, högt skrålande och en sorts fotbollsläktaranda.
37

 

Denna bakgrund speglar metalidealen, att du ska vara ung, vältränad och framförallt 

maskulin. Metalmusiken innehåller en otrolig machokultur som gärna förstärker 

mansnormer som den starke och dominerande aktive parten, samtidigt som kvinnor är 

det fina och svaga och är passiva.
38

 Det finns band som tar detta till en sådan extrem (se 

bandet ”Manowar”) att det gränsar till det homoerotiska. 

Weinsteins bok fångar i princip alla aspekter av metalmusiken och är på ett akademiskt 

sätt genomgående när den går igenom dess kultur och dess historia. Om jag skulle peka 

ut ett problem jag hade med den, så är det att den lite för generell och att inte så mycket 

fokus läggs på musiken, men tidigt i boken så skriver Weinstein att boken handlar 

främst om den sociala gemenskapen runt metalmusiken och att verket är menat som en 

utgångspunkt för metalstudier.
39

 

Jag har inte använt mig av någon teori för musiken som sådan, dels eftersom att jag inte 

är musikolog och att det krävs en viss nivå av musikaliska färdigheter för att få en sådan 

att vara av nytta. Det är därför min undersökning kommer huvudsakligen att bestå av 

låttextsanalyser, vilket är något som tas upp i metod kapitlet. Men i Musik och Politik 

hör ihop: Diskussioner, Ställningstaganden och musikskapande 1965-1980 av Alf 

Arvidsson så kommer några av mina utgångspunkter för den här uppsatsen. Musik har 

en potential till makt, och på grund av dess öppna karaktär så kan den tolkas på många 
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olika sätt och kan lätt styras om till ett politiskt verktyg. Musik är hur som helst inte i 

sin natur politiskt, utan blir politisk utav den kontext och sammanhang den sätts in i. 

Men det finns också musik som har skrivits just för politiska ändamål.
40

    

3.2 Historiebruk 

Min huvudsakliga teoretiska utgångspunkt ligger i en sorts historiebruksteori, och på det 

området har jag använt mig av främst tre böcker. De tre böckerna är Historiebruk – att 

använda det förflutna av Peter Aronsson, Makten över minnet: Historiekultur i 

förändring också den av Peter Aronsson (red.) och Historien är nu – En introduktion till 

historiedidaktiken av Klas-Göran Karlsson. 

I uppsatsens introduktion tog jag upp två punkter som Aronsson ser som två 

övergripande hypoteser. Att för det första, att samma historiebruk dyker upp inom olika 

verksamhetsfält är det som ger historiebruket sin styrka, och för det andra att historien 

har en tendens att diskuteras och omtolkas särskilt mycket i tider med osäker framtid. 

En annan av Aronssons huvudteser är att historien inte bara är något som finns i det 

förflutna utan snarare är det som binder samman det förflutna, nuet och framtiden, 

genom att det bildas kopplingar mellan tidigare erfarenheter och de hotfulla och 

löftesrika framtidsbilderna.
41

 

Det flesta begrepp som förekommer i den här uppsatsen är välkända och kräver inte 

någon vidare definition. Men det förekommer några teoretiska begrepp från just 

historiebruksteorin som jag tänkte ta upp. 

Historiekultur- ”… är de källor, artefakter, ritualer, sedvänjor och påstående med 

referenser till det förflutna som erbjuder påtagliga möjligheter att bindan samman 

relationen mellan dåtid, nutid och framtid.”
42

 

Historiebruk-”… är de processer då delar av historiekulturen aktiveras för att forma 

bestämda meningsskapande och handlingsorienterade helheter.”
43
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Historiemedvetande-”… är de uppfattningar av sambandet mellan dåtid, nutid och 

framtid som styr, etableras och reproduceras i historiebruket.”
44

 

För den här uppsatsen är just begreppet historiebruk viktigt eftersom det är Sabatons 

historiebruk som ska undersökas. Karlsson har skapat ett analytiskverktyg för 

historiebruk som jag ämnar använda mig av när jag i den här uppsatsen när jag 

analyserar mina resultat. Detta verktyg är till för att kunna kategorisera olika former av 

historiebruk vilket är essentiellt för att kunna besvara på huvuddelen av min 

frågeställning. I den här uppsatsens ”Bilagor” går det att hitta en typografi för det här 

verktyget och de kategoriseringarna jag nu kommer att lista är gjorda utifrån denna 

bilaga.
45

  

Det vetenskapliga historiebruket är som namnet antyder ett historiebruk som främst 

drivs av historiker framförallt historieforskare, vars mål är att undersöka och tyda 

händelser. Ett genetiskt perspektiv är viktigt för det vetenskapliga historiebruket, det vill 

säga att forskare utgår från orsaker och analyserar konsekvenser. Ett existentiellt 

historiebruk är pådrivet av samband mellan nutid och dåtid genom exempelvis minnen 

och traditioner, och är framförallt meningsskapande och identitetsbyggande. Detta är ett 

historiebruk som brukas av alla människor. Det moraliska historiebruket, används oftast 

av intellektuella som med ett kritiskt tillvägagångssätt försöker lära sig av, men också 

döma ut det förflutna.  

Det kan vara svårt att särskilja det ideologiska och det politiska historiebruket från 

varandra, men de främsta distinktionerna mellan de två är att det ideologiska försöker 

påvisa kopplingar mellan det förflutna, nuet och framtiden, samtidigt som det politiska 

snarare handlar om ett legitimerande av nutida utförande genom att referera till 

historien. Om det ideologiska historiebruket kommer ifrån ett behov att uppfinna och 

konstruera så är Icke-bruket dess motpol som istället kommer ifrån ett behov utav att 

glömma och utplåna. Icke-bruket kan användas av politiska eliter eller intellektuella för 

att rättfärdiga genom glömska. Slutligen så finns det också kommersiellt historiebruk 

vars syfte är att profitera, vanligtvis monetärt, på sitt historiebruk. Ett exempel på ett 
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kommersiellt historiebruk är det som kallas för ”heritage industry” i den anglosachiska 

världen, som är en sorts kommers som svarar mot ett behov av identitetsbyggande.
46

    

3.3 Bildanalys 

Utöver låttexter så består också mitt källmaterial av musikvideos och albumomslag. 

Knut Kjeldstadli har diskuterat historieförmedling av olika medier i boken Det förflutna 

är inte vad det en gång var. Kjeldstadli förhåller sig särskilt kritiskt gentemot 

audiovisuell historieförmedling, som han menar på egen hand är dels för mycket av en 

förenkling när historia är ett så komplext ämne i sig och dels hur bildspråket ofta tar 

överhanden och kan förmedla en annan bild än den som tillexempel kommentarsrösten 

över bilderna förmedlar.
47

  

Detta kan såklart avskräcka en från att använda ett sådant källmaterial men i ett 

historiebruksarbete som detta så är det snarare uppmannande, då källmaterialets 

tillgänglighet på många sätt kan påverka människors bild av historien, och just hur den 

bilden målas upp är det som är av störst intresse i den här uppsatsen. Detta till trots så är 

det inte helt oproblematiskt att jobba med bilder. Vi lever i en bildkultur där det finns 

olika bilderfarenheter och där bilden fungerar som ett kommunikationsmedel.
48

 Att vi 

har olika bilderfarenheter innebär att en bildanalys i viss utsträckning alltid blir 

subjektiv. Många av de bilder eller scener som jag diskuterar kommer finnas med i 

uppsatsen så läsaren i största möjliga mån ska kunna skapa sig en egen uppfattning 

kring bilden och jämföra den med min, och om de inte finns med så finns alltid 

hänvisningar till var de går att finna i fotnoter och källförteckningen.  

En annan viktig sak att ha i åtanke i en bildanalys är att varje bild är tidsberoende och 

kulturbestämd.
49

 Men eftersom den tidigaste bilden som förekommer i den här 

undersökningen är från 2005 och den senaste från 2014 så lär det inte krävas någon 

extra kunskap för att kunna förstå ikonografin. Däremot är albumomslagen och scenerna 

från musikvideorna väldigt kulturbestämda, i och med att det främst är del av en 

                                                 
46

 Aronsson, 2000, s24 
47

 Kjeldstadli, 1992, s271-273 
48

 Borgersen (m.fl.), 1994, s11 
49

 Borgersen (m.fl.), 1994, s14 



 

Pontus 

Bergström 

21 februari 2015 

17 

 

metalkultur. Jag kommer att använda mig av en ikonografi och ikonologi 

innehållsanalys som jag tar upp mer i det kommande metodkapitlet.   

3.4 Forskningsläge 

Det finns inte mycket tidigare forskning om historiebruk i musik utan jag har istället fått 

förlita mig främst på mer generella verk om metalmusik och historiebruk. Det finns en 

del forskning om användning av musik som en del i historielektioner men jag fann att 

dessa ofta var irrelevanta för min forskning.  

Däremot så finns det ett arbete som har någorlunda samma inriktning som mitt arbete. 

Det arbetet behandlar historiebruk i metalmusik, och namnet på det arbetet heter ”The 

Metal King: Alexander the Great in heavy metal music” av Christian Thrue Djurslev. 

Texten beskriver hur Alexander den store representeras i metalmusik, och jämför olika 

låtar med varandra, och försöker se varför det finns en fascination för Alexander den 

store bland metalmusiker. Han kommer fram till att Iron Maidens låt ”Alexander The 

Great” har varit en stor inspiration för andra metaladaptioner av Alexander och att 

mycket i det attraktiva med att sjunga om Alexander kommer från dels den mytologiska 

slöjan som täcker Alexander den store och hans bedrifter men också de många 

maskulina dragen som han framställs att ha såsom styrka och odödlighet. Han visar 

också hur grekiska band använder Alexander som en del i en politisk agenda.
50

 Om man 

ska sätta in Djurslevs resultat i den historiebruksmodell som används i den här 

uppsatsen så skulle historiebruket klassas som existentiellt men i vissa fall också 

politiskt.   

4 Metod  

Till grund för att besvara mina frågeställningar så ligger metallåtar och dess 

kringliggande estetik, i form av bandimage, album, livespelningar, musikvideos etc. 

Min metod har jag byggt utifrån främst två böcker, Deena Weinsteins Heavy Metal: 

Music and its Culture och Alf Arvidssons Musik och Politik hör ihop. Weinstein tar upp 

de mest kritiska elementen kring metalkulturen, banden och dess låtar. Boken har hjälpt 

mig att precisera min undersökning till vad jag ska se efter i ett metalband och se till 
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vilka tendenser som förekommer inom metalkulturen, och därmed kunna jämföra dem 

med mina resultat från den empiriska undersökning och se om Sabaton skiljer sig på 

något sätt från resten av metalkulturen.  

En stor del av den empiriska undersökningen i den här uppsatsen består av analyser av 

låttexter. I Arvidssons bok så tas exempel av metoder för låttextsanalys upp, hur man 

gör en analytisks distinktion mellan:  

”… sångaren (artisten som ska sjunga), sångens (berättar-)röst (det ”jag” 

som för ordet i sångtexten) och sångens huvudperson (som texten 

handlar). Denna distinktion kan vara av betydelse för att förstå hur 

publiken ser på relationen mellan musiker och repertoar…”
51

   

Det bör sägas att min akademiska bakgrund ligger i historieämnet och att jag är 

välmedveten om de problem som finns med en analys som inte är musikologisk på ett 

sådant här material, då sångarens ton är viktigare än den text han framför i många 

metalsammanhang.
52

 Men eftersom att jag i första hand undersöker diskurser i 

låttexterna så tror jag inte att det kommer att påverka undersökningens resultat. Jag ska 

däremot försöka ge någorlunda kortfattade resuméer av musiken i låtarna. Utöver det 

kommer jag allmänt att analysera låttexterna och leta efter referenser, ordval och andra 

återkommande teman etc.  

För det övriga källmaterialet i form av albumomslag och musikvideos så har jag valt att 

använda mig utav en form av ikonografi och ikonologi innehållsanalys. Den här formen 

av innehållsanalys kräver ingen speciell fackterminologi utan den främsta egenskapen 

som krävs är ett uppmärksammat betraktande av bilden.
53

 Analysen kan delas upp i tre 

steg eller nivåer: 

Preikonografiska nivån: Går ut på att beskriva vad vi kan se på bildytan och avläsa 

diverse konfigurationer, såsom ”ett träd, en människa, en bil etc.”  

Ikonografiska nivån: På den här nivån så ska ovan nämnda beskrivningar identifieras. I 

den mån det går ska den som analyserar besvara vem och vad som befinner sig på 
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bilden. För att använda det tidigare exemplet så skulle det i den här nivån översättas till 

”en gran, Ingvar Kamprad, en Volvo”. 

Ikonologiska nivån: I sista nivån så ska bilden sammanfattas och eventuella tolkningar 

genomföras för att se om bilden har en ”inre betydelse”. Det räcker dock inte bara att 

analysera bilden på den här nivån, utan den måste också sättas in i den tid, kultur och 

det samhälle som bilden uppkommit i. Med exemplet ovan så skulle det kunna se ut på 

följande vis: ”Granen är det vanligaste trädet i Sverige, samtidigt som Ingvar Kamprad 

och Volvo representerar svensk innovation och industri. Min tolkning av bilden som 

sådan är att man vill med bilden lyfta fram en svensk miljövänlig industri som dras 

framåt tack vare de svenska innovatörerna. Just att den skulle vara miljövänlig tror jag 

kommer ifrån miljöpartiets stora framgångar i det senaste valet i Sverige.”
54

 

Anledningen till att jag har valt att använda mig av den här metoden är som sagt att den 

inte kräver någon form av särskild fackterminologi och att den fungerar bra ihop med 

den här uppsatsen. På den ikonografiska nivån så kan historiska individer och händelser 

identifieras och på den ikonologiska så kan bilden tolkas och sättas in i ett 

historiebrukssammahang. Slutligen är det värt att notera att den här innehållsanalysen 

inte är något som jag alltid har använt mig av till punkt och pricka, utan fungerar 

snarare som riktlinjer i mina bildanalyser. 

4.1 Urval  

På grund utav den här uppsatsens omfång och tidsbegränsning så har vissa 

avgränsningar gjorts. Från början ville jag analysera alla Sabatons låtar men insåg 

snabbt att det inte skulle vara genomförbart med den här tidsbegränsningen. Därför 

valde jag att fokusera mitt källmaterial på en grupp låtar.  

Låtar från Sabatons skivor ”Fist for Fight” och ”Metalizer” kommer inte vara med i den 

här undersökningen, på grund av att båda har i princip samma låtar på båda albumen (se 

2.1.2 Sabaton) och att dessa låtare ”bara” är vanliga metallåtar utan några historiska 

inslag.
55

 Därefter har jag haft ett stort utbud att välja mellan(6 album med 9-14 låtar 

vardera). Jag har därför valt att utifrån en internetsida som heter ”setlist.fm” och ta 
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Sabatons mest förekommande låtar på livespelningar, då de mest återkommande låtarna 

troligen är band och publik favoriterna.
56

 Men det kommer vissa problem med att bara 

ta, låt säga de tolv mest spelade låtarna, eftersom att låtar från de nyare albumen inte har 

haft en chans att vara med så många gånger än (Sabatons senaste album släpptes 2014). 

Därför har jag valt att ta de två högst rankade låtarna från varje album (bortsett från de 

två nämnda tidigare), för att på så sätt få med såväl nya och gamla låtar. Detta kommer 

ju helt klart att lämna utanför en stor del av Sabatons låtar, men jag kommer försöka att 

se till de andra låtarna i liten utsträckning. Jag valde denna metod istället för att själv 

välja låtarna, för då hade jag haft möjligheten att i princip styra resultatet i vilken 

riktning jag vill, eftersom Sabaton har låtar med både pacifistiska och nationalistiska 

inslag.  

Jag kommer också att hoppa över en av låtarna som egentligen enligt ovanstående 

modell skulle ha varit med. Det är låten ”Metal Crue”(2006), och anledningen till att jag 

hoppar över den är för att låten är en hyllning till metalhistoria. Jag vill inte säga att den 

här uppsatsen på något sätt är fullständig eller heltäckande, men jag försöker ge en så 

bredbild, av Sabatons diskografi som möjligt. 

4.2 Att definiera Metal och Metalsubgenrer 

Det är väldigt svårt att göra en konkret kategorisering av band efter den genren de 

spelar. Eller för den delen vad som skiljer genrer som hård rock, hårdrock och heavy 

metal(i Sverige finns både hård rock och hårdrock) från varandra. Weinstein citerar 

Halfin och Makowski på detta område och skriver: 

”One of the many problems with Heavy Metal is that it comes in so many 

guises- one cringes and blushes in embarrassment at the thought of the 

pointless/countless tags attached to it”.
57

 

Att kunna diskutera vad som är metal och vad som inte är, och att kunna markera vilka 

band som tillhör vad, är en grunddiskurs för metalfans och metalkritiker.
58

 Av egen 

erfarenhet så har jag beskådat flera av mina vänner diskuterat i timtal kring vad som är 

och inte är Death Metal, Black Metal, Melodic Death Metal, Deathcore etc. Det finns 
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exempel på mallar hur andra har gjort för att definiera Metal. Sam Dunn har i sina 

dokumentärer skapat ett Heavy Metal släktträd, där varje gren består av band som 

banade väg för genren men också några typexempel på band som hör hemma i den 

genren.
59

 Weinstein som jag så ofta refererar till i den här uppsatsen delar upp Heavy 

Metal i tre huvudgrupper, Heavy Metal, Lite Metal och Thrash Metal.
60

 Hon nämner 

andra subgenrer men benämner dessa som grunden till hennes arbete. 

Man skulle kunna skriva en uppsats om bara metalgenrer men jag har valt att inte gå för 

djupt i det träsket. Metalgenrens fulla namn är Heavy Metal men i den här texten kallas 

det helt enkelt för Metalmusik, då jag i den benämning har en ganska öppen tolkning, 

som har plats för de flesta subgenrerena. En subgenre jag tar upp lite mer i sin helhet är 

just Power Metal då det är den genren Sabaton spelar, och det står mer om den i kapitlet 

”2.1.1 Power Metal”.   

4.3 Källkritik 

Ur ett källkritiskt perspektiv så är det något tacksamt att ha en 

historiebruksundersökning då huvuddelen av mitt empiriska källmaterial inte behövs 

ifrågasättas om huruvida källorna är trovärdiga eller tendensiösa, då själva meningen är 

att undersöka och hitta tendenserna och sätta in dem i en större kontext. Jag använder 

mig rätt flitigt av elektroniska källor, och då kan det röra sig om nätartiklar, intervjuer 

och recensioner av legitima nyhetssidor, som Aftonbladet, Dagen Nyheter, Rocksverige 

med flera.  

Två av sidorna jag använder mig av är Sabatons egna hemsida, och en annan officiell 

Sabaton sida som heter ”Sabaton History Channel”. Den först nämnda sidan innehåller 

mest datum för spelningar, merchandise, forum etc. Den andra sidan är hursomhelst 

intressantare. Den verkar vara ett ”work-in-progress” och har uppdaterats mellan 

gångerna som jag har använt mig av sidan, men innehållet har inte ändrats, men det har 

tillkommit fler saker. Till och börja med så fanns det bara låttexter till alla låtar och 

albumomslag. Vid senare tillfällen har det tillkommit ”faktarutor” som innehåller en 

historisk bakgrund till texten.    
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Sidan ”setlist.fm” fungerar som Wikipedia i det att vem som helst kan lägga in en 

”setlist” (en lista över de låtar som förekommer på en livespelning). Därefter så ställer 

sidan upp statistik över, vilka album som förekommer mest olika år, vilka som är de 

vanligaste låtarna etc. Statistiken känns trovärdig för att den är baserad på 645 setlistor, 

även om det verkar som att flera setlistor från samma spelning kan förekomma i 

resultatet på sidan.  

I några låtar så förekommer det stycken på latin. För översättningar har jag använt mig 

av resultat från Google + och Yahoo Answers. Jag har inte hittat några mer säkrare 

källor men jag har själv kollat på andra sidor för att se om flera har svarat på samma sätt 

och de källor jag refererar till verkar stämma överens med flera andra källor. 

Jag har också använt mig av en dokumentärserie som heter ”Metal Evolution” av 

musikern, antropologen och regisören Sam Dunn. Dokumentärserien går i varje avsnitt 

igenom en bit av metalmusikens historia, eller redogör för en särskild subgenre. Även 

om jag har kollat igenom alla avsnitt så är det huvudsakligen bara ett avsnitt som jag 

kommer referera till i den här uppsatsen, och det är avsnitt 10 ”Power Metal” som titeln 

anspeglar på så handlar avsnittet om Power Metals historia och vad som skiljer Power 

Metal från andra metalsubgenrer. Anledningen till att jag har använt mig av den är att 

det inte finns några böcker till min kännedom som berör Power Metal och att jag 

föredrog att använda mig av dokumentären än, låt säga, Wikipedia. 

5 Resultat 

Den här delen av uppsatsen behandlar resultaten från den här undersökningen. Varje 

album behandlas för sig i kronologisk ordning från Primo Victoria (2005) till Heroes 

(2014). I varje ”albumkapitel” tas de två mest spelade låtarna upp och eventuella 

musikvideos. Efter det ges en kort beskrivning av albumomslaget och eventuellt annat 

relaterat till albumet ifråga. 

5.1 Primo Victoria (2005) 

De två låtarna från Primo Victoria som är med i den här undersökningen är ”Primo 

Victoria” och ”Panzer Battalion”.  Låten ”Primo Victoria” har gett albumet sitt namn, 
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och är latin för ”Seger till den förste[Författarens översättning]” och låten handlar om 

de allierades invasion på D-dagen, operation Overlord och slaget vid Normandie. Ingen 

av verserna avslöjar egentligen vad låten handlar om, men refrängerna gör det omöjligt 

för tillochmed den icke insatte att missförstå vad det handlar om:  

 / Through the gates of hell/ As we make our way to heaven/ Through the Nazi lines/ 

Primo victoria/ We’ve been training for years/ Now we’re ready to strike/ As the great 

operation begins/ We’re the first wave on the shore/ We’re the first ones to fall/ Yet 

soldiers have fallen before/ In the dawn they will pay/ With their lives as the price/ 

History’s written today/ In this burning inferno/ Know that nothing remains/ As our 

forces advance on the beach/ Pre-Refräng: Aiming for heaven though serving in hell/ 

Victory is ours their forces will fall/ Refräng: Through the gates of hell/ As we make 

our way to heaven/ Through the Nazi lines/ Primo victoria/ On the 6th of June/ On 

the shores of western Europé/ 1944/ D-day upon us/ We’ve been here before/ Used to 

this kind of war/ Crossfire grind through the sand/ Our orders were easy/ It’s kill or be 

killed/ Blood on both sides will be spilled/ In the dawn they will pay/ With their lives as 

the price/ History’s written today/ Now that we are at war/ With the axis again/ This time 

we know what will come/ Pre-Refräng/ Refräng/ 6th of June 1944/ Allies are turning the 

war/ Normandy state of anarchy/ Overlord/ Pre-Refräng/ Refräng/
61

 

Att sångens huvudperson är de allierade trupperna är tydligt då motståndaren benämns 

vara nazister och axelmakter. Sångens röst tillhör i den här låten en eller flera av de 

allierade soldaterna som deltog under landstigningen i Normandie. Ett genomgående 

tema i låten är att uppoffra sig för något större än sig själv, en form av krigsromantik, 

som förekommer i såväl vers, pre-refräng och refräng.   

Som sagt tidigare så är jag ingen musikolog men om jag skulle tolka musiken så känns 

den drivande med en stadig rytm, likt en marsch och refrängen är mäktig med Joakim 

Brodéns basstämma tillsammans med en riktig ”manskör” som förstärker känslan av en 

sorts utmanande resa/marsch. I allmänhet uppfattas musiken som hyllande. 

Den andra låten från Primo Victoria är som sagt ”Panzer Battalion”. Texten handlar om 

den USA ledda koalitionens invasion av Irak 2003: 

/ Under this sun no shadows will fall/ Piercing our eyes as we charge/ An armoured 

battalion on course to the east/ Closing the end of it’s march/ This time we’re here to 

finish a job/ Started a decade ago/ Driving the animals out of their holes/ To bury them 

six feet below/ Armoured tanks of mass destruction/ Killers in the east/ Rats who dare to 

stand before us, feel our guns go live/ Refräng: Death in the shape of a panzer 

battalion/ Insect of terror don’t run, face your fate like a man/ Cannot outrun our 
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panzer battalion! / Thousands of tons of armour and guns/ Making it’s way through the 

sand/ Our panzer battalion is back for revenge/ Artillery sweeping the land/ First strike is 

ours, no mercy is shown/ There’s rivers of blood in our track/ Breaking their waves of 

defence with our tanks/ Infantry watching our back/ Blow their SAM sites clear for air 

strike/ Ready for the storm/ Minefields swept, there’s no surrender/ Feel our napalm 

burn/ Refräng x2/ Under this sun no shadows will fall/ Piercing our eyes as we charge/ 

An armoured battalion on course to the east/ Has reached the end of it’s march/ 

Armoured tanks of mass destruction/ Killers in the east/ Rats who dare to stand before us, 

feel our guns go live/ Panzer battalion/ Insect of terror don’t run face your fate like a 

man/ Panzer battalion/
62

 

När man tittar på texten så finns det inte så mycket konkret information om vad låten 

egentligen handlar om. Med textraden ”/ Killers in the east/” så kan man geografiskt 

placera låten i öst/mellanöstern, och med textraden ”/ Started a decade ago/” så kan 

historien i låttexten kopplas till en tidigare händelse. Med facit i hand kan också 

textraden ”/ Insect of terror don’t run face your fate like a man/” referera till Saddam 

Hussein, som propagerades att stödja terrorism.
63

  

En sak jag reagerade direkt på är smutskastningen av fienden, som känns obekant från 

Sabaton. Om man tittar på Primo Victoria så är behandlingen av nazisterna bättre än i 

det här fallet irakierna, som kallas för råttor, djur och insekter. Det är också intressant 

att notera att detta är en av de få Sabaton låtarna som är baserade på en händelse efter 

andra världskriget.    

Sångens huvudperson är i det här fallet en pansar bataljon, sångens röst är ett ”vi” som i 

nyss nämnda pansar bataljon. I den här låten finns det också en förekomst av 

krigsromanticism, även om den skiljer sig från ”Primo Victorias” på grund utav att det 

här inte handlar om att offra sig för något större än sig själv, utan snarare om hur en 

överlägsen styrka jagar och förgör fienden.   

De första 30 sekunderna av låten består utav en sorts lugn och mystisk orientalisk musik 

från en synt, som därefter tonar ut och ersätts av metalmusik. Låten är snabbare och mer 

aggressiv och har inte samma beständiga rytm som hörs i Primo Victoria, utan varieras 

lite mer. Det hörs också fler orientaliska inslag i tillexempel pre-refrängen och 

gitarrsolot. Det skulle nog gå att hävda att de första 30 sekunderna ska föreställa någon 

form av lugnet förre stormen, som sedan bryts av de inrullande stridsvagnarnas väsen i 
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och med invasionen, men jag skulle nog vilja säga att det huvudsakliga syftet med de 

orientaliska inslagen är att hjälpa att skapa en kontext till låten då det inte är helt 

uppenbart av bara låtens text att döma vad den handlar om. Även om texten skulle 

kunna tolkas som ett hyllande av våldet, så känns musiken snarare mer kaotisk än 

hyllande. 

På Sabaton History Channel så finns det en faktaruta till den här låten, där beskrivs 

Irakkrigets militära händelseförlopp. De citerar också den USA ledda koalitionens 

uttalade syfte att “to disarm Iraq of weapons of mass destruction, to end Saddam 

Hussein’s support for terrorism, and to free the Iraqi people.”. Jag tycker detta är 

intressant då man, som nämnt tidigare, hävdar sig vara ett band utan politiskställning 

men uppenbarligen väljer att överse flera av invasionens verkliga mål, så som kontroll 

över Iraks oljeresurser.
64

 Att inte problematisera och lyfta fram andra aspekter än USAs 

sida är ett klart politiskt ställningstagande i sig. 

5.1.1 Albumomslag och övriga låtar 

Det finns inte så mycket att säga om det här albumomslaget. I mitten av omslaget så 

syns konturerna av en buske och bakom busken syns en explosion/eld(sol?) som tar upp 

en stor del av omslaget. I busken så hänger det en blåflagga vars ursprung jag inte 

känner igen och är möjligen påhittad, och på en annan gren i busken hänger det en 

militärhjälm. I bakgrunden skymtas en soldat som är på väg från explosionen. Strax 

ovanför explosionen finns Sabatons logo tillsammans med en fredsduva som sitter på 

loggan. Man skulle kunna leta efter någon form av symbolism i omslaget i och med den 

brinnande busken, men det känns något överdrivet och jag tror därför att omslaget är 

mer av en estetisk karaktär än av en symbolisk sort. 

Det finns ingen speciell historiskperiod som tema, något som annars är vanligt med 

Sabatons senaste skivor. Däremot så handlar många låtar på albumet om USA eller en 

amerikansksoldat/amerikanskasoldater. Detta kan kopplas till en större 

historiebrukstrend där många stora hollywoodproduktioner tar upp samma händelser. 

Paralleller kan dras mellan ”Primo Victoria”(låten) och öppningsscenen från ”Saving 

Private Ryan”(1998), Sabaton låten ”Into the fire” handlar om en galen och blodtörstig 
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amerikansksoldat i Vietnam, där den överhängande känsla i låten går att hitta i filmer 

som ”Full Metal Jacket”(1987) och ”Taxi Driver”(1976). 

Även om låtarna inte är i kronologisk ordning på albumet så ligger låten ”Panzer 

Battalion” efter ”Reign of Terror” som handlar om Kuwaitkriget och skulle då kunna 

hjälpa än mer att skapa en kontext till ”Panzer Battalion”.
65

   

5.2 Attero Dominatus (2006)     

Låtarna som är av fokus i den här undersökningen från det här albumet är ”Attero 

Dominatus” och ”Rise of Evil”. Albumet och titelspårets namn är på latin och är tänkt 

att betyda ”krossa tyranni” men är fel grammatiskt och betyder ”Jag tyranniet, 

krossar”.
66

 Låten ”Attero Dominatus” handlar om den Sovjetiska belägringen av Berlin 

i slutet av andra världskriget. 

Refräng:/ Attero! / Dominatus! / Berlin is burning/ Denique! / Interimo!/ The reich 

has fallen/ We stand at the gates of Berlin/ With two and a half million men/ With six 

thousand tanks in our ranks/ Use them as battering rams/ Artillery leading our way/ A 

million grenades has been launched/ The nazis must pay for their crimes/ The wings of 

the eagle has been broken/ Marshall Zhukov’s orders:/ Serve me Berlin on a plate!/ 

Disregard the losses/ The city is ours to take/ Refräng/ The price of a war must be payed/ 

Millions of lives has been lost/ The price must be paid by the men/ That started the war in 

the 30’s/ The spring of the year 45′/ The year when the nazis will fall/ We’re inside the 

gates of Berlin/ The beak of the eagle is broken/ Comrade Stalins orders:/ Serve me it’s 

head on a plate/ Disregard the losses/ The eagle’s land is ours to take/ Refräng/ March! / 

Fight!/ Die! / In Berlin! / March! / Fight! / Conquer! / Berlin! / Refräng x2/ Attero! /
67

  

Det är lätt att förstå vilken historiskhändelse låten handlar om, eftersom det utöver 

beskrivningar av händelsen finns en geografisk placering (”/ Berlin is burning/” och 

”/We stand at the gates of Berlin/” etc.) och dessutom en tid för händelsen (”/ The 

spring of the year 45′/”). Denique interimo är menat att betyda ”Slutligen 

besegrad[Författarens översättning]” på latin men liksom attero dominatus finns där ett 

grammatiskt fel.
68

  

Detta är den första låten i den här undersökningen som innehåller referenser till 

historiska individer, i det här fallet Marskalk Zhukov och Stalin. De är hursomhelst inte 
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sångens huvudpersoner utan snarare en del i att sätta låttexten i ett historiskt 

sammanhang. Låtens huvudperson är de sovjetiska soldater som belägrade Berlin och 

sångens röst är ett ”vi” som i de sovjetiska soldaterna. Det finns fortfarande en 

överhängande krigsromantik, och i det här fallet ligger betoningen på hämnd, rättvisa 

och rättfärdighet, vilket går att utläsa ur exempel som ”/ The price must be paid by the 

men/ That started the war in the 30’s/” och ”/ The nazis must pay for their crimes/”.   

”Attero Dominatus” (låten) slår en som väldigt grandios och mäktig. Den öppnas med 

en refräng som innehåller tysta och korta pauser mellan varje frasering. Hela refrängen 

sjungs av Joakim Brodén som är uppbackade av en kör likt den i ”Primo Victoria” men 

kören innehåller också kvinnor den här gången som bidrar till ett lager till med höga 

toner som i sin tur medverkar till känslan av något grandiost. Under verserna spelar 

bandets synt en sorts ”elektronisk synt kör” som flyter över resten instrumenten. 

Användandet av körerna i låten påminner om användandet av körer i äldre verk såsom 

Wolfgang Amadeus Mozarts ”Requiem”(1791), vilket dels hjälper till att än mer sätta in 

låten i ett historiskt sammanhang och att förmedla den överhängande känslan av krigets 

slutpunkt. Sen bör det ju tilläggas att inslag av klassisk musik i metalmusik och speciellt 

Power Metal inte är något ovanligt.
69

 Musiken upplevs som hyllande. 

 Det finns ingen faktaruta om låten på Sabaton History Channel, men däremot så finns 

där en musikvideo. Om man bortser från en grupp flygplan som syns flyga på en 

blodröd himmel i början av klippet, så finns där inget annat historiebruk i klippet. 

Resten består i själva verket av Sabaton när de spelar ”Attero Dominatus” tillsammans 

med ett bländande ljusspel.
70

 Själva musikvideon blir då istället ett tillfälle för Sabaton 

att vissa upp rörelser och uttryck som de använder vid livespelningar och förmedla den 

maktstärkande känslan som en metalkonsert kan skapa.
71

 Finns ingen krediterad 

regissör. 

Den andra låten på det här albumet som är en del av den här undersökningen är ”Rise of 

Evil”. Låten handlar om Hitlers resa till makten och om hur han styr in Tyskland på den 

väg som kommer att leda fram till andra världskriget, förintelsen etc.  
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/ A nation in despair, weakened by war, defeated/ Lost their pride in Versailles/ A former 

prisoner, with a vision or a grand delusion/ Rise to power in the reich/ Rebuilding an 

army/ Make the nation proud/ Disregarding the treaty/ Secret plans for “lebensraum”/ 

Start the holocaust/ Refräng:/The reich will rise/ Propaganda, the reich will rise/ To 

last a thousand years/ Burning books to spread, anti-semite propaganda/ Who will stop 

the madman’s reign?/ Night of broken glass, send the Jews to Dachau death camp/ On a 

path to certain death/ The “anschluss” completed/ On the brink of war/ Act brutal with no 

pity/ Be harsh, show no remorse/ Start the warmachine/ Refräng/ In the last days of 

peace/ Europe holding it’s breath/ An invasion is coming but when will it start?/ Who 

will be first to fall? who will be last to stand?/ Who will stop all this madness that has 

consequences no man understand?/ No man, no land!/ Refräng/ 
72

  

I låttexten står det inte rakt ut vart eller när låten utspelar sig, men det finns gott om 

kända utryck och händelser som de flesta tros att stött på under sin skolgång, till 

exempel ”lebensraum”, ”anshluss”, kristallnatten, dödsläger och Versaillesfreden. Att 

de handlar om Hitler kan nästan listas ut genom att bara se på låtens namn då få 

historiska karaktärer har kommit att förknippas på samma sätt med ondska som Adolf 

Hitler, och att det 2003 kom en tv-serie med namnet ”Hitler: The Rise of Evil”.
73

  

Sångens huvudperson nämns aldrig vid namn, men det är ganska tydligt att det rör sig 

om Adolf Hitler, men låttexten hänvisar till honom som ”madman” och ”former 

prisoner”. Sångens röst är idet här fallet inte helt enkelt att hitta eftersom att det inte 

finns något uttalat ”jag”, ”vi” eller ”dom”, utan det verkar som att berättarrösten den här 

gången helt är den samma som sångaren, när han ständigt frågar vem som ska stoppa 

det här eländet innan det är försent. En annan tolkning är att berättarrösten är en samtida 

åskådare till Hitlers väg tillmakten, en av de många tyskar som inte röstade på Hitler, 

och som ganska desperat letar efter någon som kan stoppa den här tragedin. Med den 

tolkningen skulle refrängen kunna tolkas som det överväldigande grupptrycket som 

bildades i Tyskland. 

”Rise of Evil” är med sina 8:19 minuter en av Sabatons längsta låtar. Det beror dels på 

att många partier i låten är långsammare än i många andra Sabaton låtar. Likt många 

andra Sabaton låtar så finns det en rytmik som påminner om marschmusik och den är 

speciellt tydlig i refrängerna. Det är intressant hur Joakim Brodén något tyst, nästan 
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viskar fram delar av verserna och sticket (”/In the last days of peace/… etc.”) men som 

höjer rösten för vissa fraseringar. En stor del av texten förs som sagt fram tystare och 

ibland när sångaren höjer rösten så hörs det hur Joakim försöker förmedla maktlösheten 

många i Tyskland hade och hur lätt det kan vara att bli en del av den gråa massan. 

Känsla som musiken uppfattas därför som tragiskt och lidande.  

Det finns ingen faktaruta på Sabatons History Channel om den här låten och inte heller 

någon officiell musikvideo. Men som med många av Sabatonslåtar så finns det 

fangjorda musikvideos på Youtube. Jag kollade igenom några stycken och fann att 

många använde sig av scener från den tidigare nämnda ”Hitler: The Rise of Evil” tv-

serien.
74

 
75

  Jag har personligen inte sett tv-serien men jag tror inte att det känns helt 

orimligt att hävda att Sabaton var inspirerad av tv-serien när låten skrevs.  

5.2.1 Albumomslag och övriga låtar 

Albumomslaget till ”Attero Dominatus” består utav en cirkulär ram av metall och nitar 

och i mitten av omslaget syns en grupp brinnande, förmodligen bombade, byggnader 

och en väg som leder till nämnda byggnader. Man ser också en grupp soldaters som står 

uppdelade på varsin sida av vägen, med huvudena riktade mot de brinnande 

byggnaderna.
76

 Soldaterna ser ut att vara ryska med tanke på utformning av deras 

mössor och att bilden troligen ska föreställa belägringen av Berlin med tanke på 

titelspårets handling. Jag tänker mig att metall och nitramen ska föreställa någon form 

av spegel eller utsikten genom en kikare och att det är tänkt på ett sätt att representerar 

det Sabaton gör, det vill säga att ”se historien genom metalmusiken”.  

Det här albumet har inte heller något särskilt periodiskt tema, men en återkommande 

punkt är ”kontrovers”. Vad jag menar med detta är att det finns en låt som handlar om 

folkmordet på Balkan som är från mördarnas perspektiv, en låt om falklandskriget med 

imperialistiska undertoner, en låt om Al Quaida och deras självmordsbombare, en låt 

om hur första världskriget kastade bort människoliv och en låt om atombombningarna 

av Japan.
77

 Till dessa bör också ”Rise of Evil” räknas. Men det finns andra låtar med 
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mindre kontroversiella teman som ”Attero Dominatus”, ”A light in the black” (handlar 

om FN-trupper) och ”Metal Crüe” (text byggd på metalbandnamn). Det ser ut som att 

Sabaton har efter ”Primo Victoria” utvecklats från att i princip bara ha låtar med 

krigsromantiserande teman till att vidga sina vyer i ”Attero Dominatus” även om 

krigsromantikfortfarande förekommer, så finns det här låtar som tar upp ämnen runt 

krig såsom hemska krigsbrott, uppbyggnaden till krig och det meningslösa dödandet i 

krig. Som det märks så rör det sig fortfarande i högsta utsträckning om krigshistoria 

men en lite mer mångfasetterad sådan. 

5.3 The Art Of War (2008) 

Det här albumet tycks vara något av en favorit bland Sabaton fans då fem av de tio mest 

förekommande Sabaton låtarna på livespelningar är från ”The Art of War”.
78

 Delvis kan 

det förklaras med att alla Sabatons skivor fram till denna hade släppts årligen, men alla 

de som har kommit efter har släppts vartannat vilket kan ha lett till att de ”nya” låtarna 

från ”The art of war” fick ett års extra utrymme på bandets setlist.
79

 Trots detta kan nog 

ändå svaret ligga i att det är en populär skiva, ett exempel på detta skulle kunna vara att 

2013 spelade Sabaton hela ”The Art of War” repertoaren på sin egen festival ”Sabaton: 

Open Air”.
80

  

Albumets namn kommer ifrån Sun Zis bok med samma namn (på svenska ”Sun Zis 

Krigskonst”) och är albumets tema och är därmed faktiskt den första Sabaton skivan 

som har ett tema utöver ”metalmusik med krigshistoriska inslag”. Några av ljudspåren 

på skivan består utav en kvinna som läser citat från Sun Zis bok och vissa låtar börjar 

eller slutar med att samma kvinna läser ett citat från Sun Zis som går att koppla med 

låtens tema.
81

  Det tycks däremot som att albumets tema inte direkt har påverkat 

Sabatons urval av historiska händelser utan är snarare ett senare tillägg efter att ha 

bestämt att göra låten ”The Art of War” till albumets titelspår. Anledningen till att jag 

tror att det är på det viset, är för att Sabaton hade kunnat välja andra, i vissa fall samma, 

Sun Zis citat och passat in på vilken Sabaton låt som helst. En annan anledning är som 
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sagt urvalet på skivan, som består av låtar om första och andra världskriget, såsom är 

fallet på de flesta Sabaton album. Enda undantaget på albumet är just titelspåret ”The 

Art Of War” som handlar om Sun Zis lära om krigets konst.
82

 Om temat var tänkt att 

var ”Sun Zis Krigskonst” från början så känns det som att hade varit adekvat att ha ett 

urval som reflekterade det tydligare. 

De två låtarna från det här albumet som anträffas i min undersökning är ”Ghost 

Division” och ”40:1”. Till och börja med så handlar låten ”Ghost Division” om Erwin 

Rommels sjunde pansardivison under Nazitysklands invasion av Frankrike under andra 

världskriget. 

/ Fast as the wind, the invasion has begun/ Shaking the ground with the force of thousand 

guns/ First in the line of fire, first into hostile land/ Tanks leading the way, leading the 

way/ Charging the lines with the force of a furious storm/ Fast as the lighting phantoms 

swarm/ 200 miles at nightfall, taken within a day/ Thus earning their name, earning the 

fame/ Refräng: They are the panzer elite, born to compete, never retreat (ghost 

division)/ Leaving our dead, always ahead, fed by your dread/ Always ahead, as the 

blitzkrieg rages on/ Breaking morale the with the sound of blazing guns/ First in the line 

of fire, first into hostile land/ Tanks leading the way, leading the way/ Leaving a trail of 

destruction to a foreign land/ (Waging war with conviction)/ Massive assault made to 

serve the Nazi plan/ (Wehrmacht’s pride, ghost division)/ Communication’s broken, 

phantoms are far away/ Thus earning their name, earning the fame/ Refräng/ Pushing the 

frontline forth with a tremendous force/ (Far ahead, breaks resistance)/ Making the way 

for panzer corps/ (Shows no fear, self-subsistent)/ First in the line of fire, first into hostile 

land/ Tanks leading the way, claiming the fame/ Refräng/ Panzer elite, born to compete, 

never retreat (ghost division)/ Leaving our dead, always ahead, fed by your dread/
83

 

Om man inte råkar känna till att sjunde panzer-divisionen fick smeknamnet ”Ghost 

Division”(tyska:”Gespensterdivision”), så är det svårt att veta vad den historiska 

bakgrunden till låten är. Att det handlar om nazityska trupper och att det rör sig om 

början av andra världskriget framgår i låten av textrader som”/ Fast as the wind, the 

invasion has begun/”,”/ First in the line of fire, first into hostile land/” och ”/ Massive 

assault made to serve the Nazi plan/ (Wehrmacht’s pride, ghost division)/”. En 

geografisk utgångspunkt går inte att hitta i texten så för den som inte är insatt så skulle 

låten kunna utspela sig i Polen såväl som i Frankrike.    
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Sångens huvudperson är den så kallade ”Ghost Division”. Sångens röst en ospecificerad 

berättarröst. Låten har ett högt tempo och är väldigt riffbaserad, det är därför standard 

att Sabaton öppnar upp sina konserter med att spela ”Ghost Division” för att få igång 

publiken.
84

 Låten är aggressiv men tillskillnad från ”Panzer Battalion”, ”Attero 

Dominatus” och ”Primo Victoria” så nämns aldrig en fiende, utan det finns mer utav en 

”vi-krossar-allt-motstånd” känsla och att det därför inte är så viktigt att specificera 

fienden. Musiken uppfattas som hyllande. 

Den andra låten är ”40:1” som handlar om när Hitler förklarade krig mot Polen och mer 

specifikt om slaget om Wizna. 

/ Baptised in fire./ Forty to one/ So silent before the storm/ Awaiting command/ A few 

has been chosen to stand/ As one outnumbered by far/ The orders from high command/ 

Fight back, hold your ground!/ In early September it came/ A war unknown to the world/ 

No army may enter that land/ That is protected by polish hand/ Unless you are forty to 

one/ Your force will soon be undone/ Refräng:/ Baptised in fire/ Forty to one/ Spirit of 

spartans/ Death and glory/ Soldiers of Poland/ Second to none/ Wrath of the 

Wehrmacht brought to a halt/ The 8th of September it starts/ The rage of the Reich/ A 

barrage of mortars and guns/ Stand past, the bunkers will hold/ The captain has pledged 

his life/ I’ll face my fate here!/ The sound of artillery strike/ So fierce/ The thunder of 

guns/ So come, bring on all that you’ve got/ Come hell, come high water, never stop/ 

Unless you are forty to one/ Your lives will soon be undone/ Refräng/ Always 

remember, a fallen soldier/ Always remember, fathers and sons at war/ Always 

remember, a fallen soldier/ Always remember, fathers and sons at war/ Always 

remember, a fallen soldier/ Always remember, buried in history/ No vermin may enter 

that land/ That is protected by polish hand/ Unless you are forty to one/ Your force will 

soon be undone/ Refräng/ No, no, no/
85

 

Jag skulle vilja hävda att slaget om Wizna inte är särskilt känt utanför Polen, men 

låttexten framför ganska tydligt att slaget utspelas under den nazityska invasionen av 

Polen i början av andra världskriget och ger dessutom ett datum för slaget. Sångens 

huvudperson eller rättare sagt huvudpersoner är de polska försvarana vid slaget om 

Wizna, sångens röst varierar mellan en berättarröst och med vissa inhopp av dels högre 

befäl och dels kaptenen som hade fått i uppgift att skydda staden. Det förekommer som 

i de flesta Sabaton låtar en dos av krigsromantik, men det finns en ovanligt stor 

glorifiering, för till och med Sabaton, av de polska soldaterna som beskrivs i texten som 
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de allra bästa och jämför dem med spartaner med mera. Det uppstod en incident där ett 

högerextremt parti i Polen använde sig av en Sabaton låt i en polsk valkampanj, vilken 

låt det rörde sig om lämnades osagt men det är inte omöjligt att detta är en av 

kandidaterna då textrader som ”/ No vermin may enter that land/ That is protected by 

polish hand/” lätt kan omtolkas utanför sin egen kontext.
86

      

Musikaliskt påminner låten mycket om ”Attero Dominatus”(låten), det är ett högt 

tempo, kraftfulla körer och tydliga markeringar som följer sångarens melodi under 

refrängen. Liksom tidigare känns det habilt att säga att musiken känns hyllande.   

Det finns ingen faktaruta till den här låten på ”Sabaton History Channel”, däremot finns 

det en musikvideo, dessutom så tycks den här ha en något större budget än den förra. 

Musikvideon utspelas, dels i nutiden där Sabaton har en konsert, av allt att döma, i 

Polen och dels i dåtiden, vid slaget om Wizna, och videon hoppar fram och tillbaks 

mellan dessa ”tider”.
87

 Själva konsertdelen skiljer sig inte så mycket från vilken 

metalvideo som helst och innehåller de element som är en självklar del i 

metalmusikvideos (poseringar, rörelser kontakten med publiken etc.).
88

 Det finns dock 

en påfallande mängd polskaflaggor, på såväl scen som i publiken och i knappt en 

sekund så skymtas män i militäruniformer, gissningsvis polska, på scenen.  

Scenerna från slaget om Wizna, består främst av ett nyinspelat material, men också av 

vad som ser ut att vara autentiska svartvita bilder och filmklipp från andra världskrigets 

Polen. Det autentiska materialet består av filmer med bland annat bombflyg, artilleri, 

soldater och stridsvagnar som motiv. De svartvita bilderna som dyker upp föreställer för 

det mesta den förödelse som tyskarna drog med sig in över Polen, men ibland figurerar 

fotografin av polska soldater (tillexempel Kapten Wladyslaw Raginis) som transparent 

läggs på det nya materialet.  

Det nyinspelade materialet består av polska soldater som marscherar, skjuter, anfaller 

till häst etc. och mycket tid ägnas åt en grupp soldater som sitter i en bunker på en kulle 
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och skjuter på de anstormande tyskarna. Det finns mycket i det nyinspelade materialet 

som påminner om de tekniska aspekter Spielberg använder sig av i ”Saving Private 

Ryan”, som en ofta skakande kamera tillsammans med en reducerad färgläggning som 

får scenerna att se äldre ut.
89

 Regisören är polacken Jacek Raginis som också har 

regiserat en annan av Sabatons musikvideos som jag kommer ta upp längre fram i 

undersökningen.
90

       

5.3.1 Albumomslag  

Finns inte så mycket att säga om omslaget, det består utav en asiatisk ”gladiator” 

liknande hjälm och bakom den syns diverse svärd, dolkar, nitar och två identiska 

flaggor i allt utom färg, bakom allt detta sitter en sköld och bakom den syns en 

ödemark.  

5.4 Coat of Arms (2010)  

De två låtarna från ”Coat of Arms” som är med i den här undersökningen är ”Coat of 

Arms” och ”Uprising”. Albumet har en historisk period som tema, nämligen andra 

världskriget. Titelspåret ”Coat Of Arms” handlar om det grek-italienska kriget under 

andra världskriget. 

/ At dawn envoy arrives/ Morning of October 28th/ “No day” proven by deed/ 

Descendants of Sparta, Athens and Crete! / Look north, ready to fight/ Enemies charge 

from the hills/ To arms! Facing defeat! / There’s no surrender! There’s no retreat! / Time 

after time/ Force their enemies back to the line/ Refräng: Call to arms banners fly in 

the wind/ For the glory of Hellas/ Coat of arms reading “Freedom or death!”/ Blood 

of king Leonidas/ Air raid pounding the land/ Bombers are flying both day and night/ 

Endure six days of rain/ Dropped by invaders bomb raid in vain/ Strike hard, the tables 

have turned/ Drive them back over the hills/ At arms! Just like before/ Soldiers, civilians, 

Hellas at war/ By theire own hand/ Forced the enemy out of their land/ Refräng/ Just like 

their ancestors ages ago/ Fought in the face of defeat/Those three hundred men/ Left a 

pride to uphold/ Freedom of death in effect/ Then, now again/ Blood of heroes saving 

their land/ Refräng x2 /
91

 

Grekernas motståndare benämns endast som angripare och fiende, vilket gör det än 

svårare att ange vad låten handlar om, eftersom att Grekland först var med i ett enskilt 

krig mot Italien, och sedan kom att dras in i andra världskriget, och då också slåss mot 
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Tyskland.
92

 Om man vet att grekerna höll tillbaka italienarna och kom att till och med 

att skicka italienarna på reträtt, men att när tyskarna kom så ockuperades hela det 

grekiska fastlandet på mindre än en månad, så är det enklare att lista ut vad låten 

handlar om med tanke på hur låten glorifierar grekerna.
93

 Och på tal om glorifieringen 

så förekommer det rätt mycket av den, speciellt genom referenser till det antika 

Grekland och tiden för slaget vid Thermopyle, några av referenserna som nämns är 

Kung Leondias och i sticket så redogörs det kortfattat om de tre hundra spartaner som 

sägs ha slagits vid Thermopyle. 

Huvudpersonerna i sången är de grekiska soldaterna som deltog i det grek-italienska 

kriget. Sångens röst är en ospecificerad berättarröst. Musiken är återigen påminnande 

om den i ”Attero Dominatus”(låten), det vill säga, ett högt tempo, bombastisk, körer etc.  

Det finns ingen faktaruta till den här låten heller, men det finns däremot en 

musikvideo.
94

 Musikvideon skiftar fram och tillbaka mellan två segment, en där man 

kan se bandet Sabaton spela låten tillsammans med en ljusshow som om det vore en 

riktig konsert (till skillnad ”40:1” så finns här ingen publik). Det andra segmentet består 

ut av en animerad rekreation av händelser från grek-italienska kriget. I det första 

segmentet så finns det ingenting, med den här uppsatsen i åtanke, att diskutera, då den 

förefaller sig vara lik ”Attero Dominatus” musikvideon i att segmentet är där för att 

hänvisa till Sabatons ställning som metalband.  

Det andra segmentet börjar med att solen reser sig över ett typiskt antikt grekiskt 

tempel, fyllt med statyter av grekiska hopliter som färgas gyllene av solen. När musiken 

drar igång så kommer en svart bil körande förbi statyerna och man kan se två till synes 

italienska soldater i grönt och en man i svart kostym sitta i bilen. Dom kör förbi en 

bonde som tittar misstänksamt på bilen, i nästa scen så kommer bilen fram till något 

som verkar vara ett tempel/museum med flera hoplitstatyer. I nästa scen så ser man 

inifrån hur dörrarna öppnas och hur konturerna av två män dyker. Nu börjar sångaren 

sjunga. Inne i, låt oss säga att det var ett museum, så står en annan man i kostym, detta 
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ska föreställa Greklands dåvarande premiärminister, Ioannis Metaxas. De två männen 

som gick in museet syns nu tydligt, det är mannen i kostym från bilen plus en av de 

italienska soldaterna. Mannen i kostym räcker fram ett paper där det står 

”Captiolazione”(kapitulation), och under det så syns en bild av en faces. Därefter ses 

Ioannis riva pappret itu vilket gör italienaren i kostym väldigt arg. Resten av scenerna är 

mindre sammanhängande och föreställer hur grekerna bekämpar horder av italienare 

och uthärdar bombanfall. Med jämna mellanrum dyker det också upp bilder av 

spartaner. 

När jag läste om bakgrunden till kriget så hittade jag en bild av Ioannis Metaxas och 

kände därför igen honom i klippet, då de är väldigt lika. Jag försökte hitta namnet på 

den man som lämnade krav från Mussolini men kunde inte hitta något. Jag tror inte att 

mannen med kostym i videon föreställer någon specifik person heller medtanke på att 

dennes utseende påminner mer om en komisk mafioso med bak slickat hår, solglasögon, 

cigarett, mustasch och väldigt magert ansikte. Det blir än mer komiskt med den 

italienska soldaten jämte som är en bjässe med en enorm haka. I musikvideon 

förekommer också en glimt av Mussolini. Han är likt Ioannis, ritade mer realistisk än 

resten av karaktärerna i videon. 

Två av de intressantaste aspekterna med den här videon är spartanerna och det allmänna 

utseendet på konststilen och färgtoner. Det är nämligen väldigt lika serietidningen och 

filmen ”300”. Det är nämligen mycket orangea, gula, röda och svarta färger, 

skuggningen på karaktärer är väldigt tung så man ser sällan ögonen och designen på 

spartanerna är identiskmed den som förekommer i ”300”, det vill säga halvnakna med 

långa svepande röda mantlar och gyllene hjälmar med svart borst. Att det har funnits en 

vilja att efterlikna ”300” i mer än text är väldigt tydligt. Ingen regissör nämnd. 

Bild 1. Spartanerna från Sabatons musikvideo ”Coat of Arms” 
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Källa: Youtube, 2014, ”SABATON- Coat of Arms (OFFICIAL ANIMATED VIDEO)” 

Den andra låten från ”Coat of Arms” albumet är ”Uprising”. Låten handlar om den 

polska motståndsrörelsen under andra världskriget, och om hur de mot krigets slut 

startade ett uppror i Warszawa mot de tyska ockupanterna, i hopp om att de ryska 

trupperna skulle ge hjälp men Stalin hade en annan agenda och polackerna kom att 

drabbas av tyskarnas hämd. 

/ Warsaw Rise! /Do you remember when, when the Nazis forced their rule on Poland 

1939 and the allies turned away/ From the underground rose a hope of freedom as a 

whisper/ City in despair, but they never lost their faith/ Pre-Refräng: Women, men and 

children fight/ they were dying side by side/ And the blood they shed upon the streets/ 

was a sacrifice willingly paid/ Refräng: Warsaw city at war/ Voices from 

underground/ whispers of freedom/ 1944 help that never came/ Calling Warsaw city 

at war/ Voices from underground/ whispers of freedom/ Rise up and hear the call/ 

History calling to you/ ‘Warszawo, walcz!’/ Spirit soul and heart/ in accordance with 

the old traditions/ 1944 still the allies turn away/ Fighting street to street/ in a time of 

hope and desperation/ Did it on their own and they never lost their faith/ Pre-Refräng/ 

Refräng/ Stick x2: All the streetlights in the city/ broken many years ago/ Break the 

curfew, hide in sewers/ Warsaw it’s time to rise now/ Refräng/ 
95

  

Man förstår tydligt av texten vad det handlar om, även om inte alla omständigheter 

nämns, som tillexempel Sovjets ovilja att hjälpa, de obehagliga följder som kom i och 
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med massavrättningar etc. Men det finns en tid, en plats och en kort bakgrund till 

händelsen.  

Sångens huvudpersoner är befolkningen i Warszawa, sångens röst är en berättarröst av 

väldigt tydligt slag då första versen börjar med frågan: ”/Do you remember when, when 

the Nazis forced their rule on Poland 1939 and the allies turned away/” som är ställd till 

låtens åhörare och sångaren fortsätter sedan att berätta vad som hände sen. Sångaren har 

liksom tidigare rollen som berättare. Musiken är långsammare än många av de andra 

låtarna som förekommer i den här undersökningen. Den påminner om ”Rise of Evil” i 

både det att de båda har ett långsammare tempo men också sättet Joakim förmedlar 

texten, genom att nästan viska i början verserna.    

Till den här låten finns både en faktaruta på Sabaton History Channel och en 

musikvideo. Det finns inte så mycket att säga om faktarutan som ger generell 

information om upproret och lite siffror om antal döda etc. En sak som de bortser att 

berätta om är varför de ryska soldaterna inte hjälpte staden och dess invånare, utan 

ställde sig på bekvämt avstånd och tittade på.
96

   

Musikvideon är intressant, den följer huvudsakligen samma uppdelning som finns i de 

flesta av Sabatons musikvideos, med dels ett segment som föreställer hur Sabaton spelar 

låten och dels ett segment där man på olika sätt återskapar de händelser som sjungs om i 

låten.
97

 Och sen skiftar man mellan dessa två fram och tillbaks. Några förändringar är 

inblandade i standardformlen. Om vi börjar med första segment, delen där Sabaton 

spelar låten, så är platsen annorlunda. I de andra musikvideorna så är Sabaton 

tillsammans på en mindre scen med en massa strålkastare för att försöka förmedla 

känslan från en livespelning, i ”40:1” musikvideon så är det inspelat på en livespelning, 

huruvida det är från en riktig eller ifrån en ”konstgjord”, men det finns hursomhelst en 

publik där. I ”Uprising” spelar Sabaton i en gammal industrilokal, och kopplar på sätt 

bättre ihop de två segmenten med varandra. Dessutom så sätter man igång en massa 

                                                 
96

 Sabaton History Channel, 2014, Coat of Arms, Uprising 
97

 Nuclear Blast Records, 2015, ”SABATON- Uprising (OFFICIAL MUSIC VIDEO)” 



 

Pontus 

Bergström 

21 februari 2015 

39 

 

pyroteknik som ser ut som bränder i industrilokalen, efter att ha visat vad som ser ut att 

vara autentiska filmer av de bränder som uppstod i Warszawa under upproret.
98

 

I det ”återskapande” segmentet följer åskådaren ett ungt par som med nöd och näppe 

undsluppit att ha blivit dödade av en grupp tyska soldater som dödar civila polacker på 

måfå för att avskräcka den polska motståndsrörelsens aktiviteter. Detta har den rakt 

motsatta effekten på det unga paret som ses svära trohetsed till motståndsrörelsen. 

Därefter ses hur motståndsrörelsen planerar sitt uppror, och genomför de första 

attackerna och flera klipp från diverse eldstrider. Därefter skiftas fokus till en väldigt 

intensiv strid i mörker, där ser man hur mannen i paret strider samtidigt som kvinnan 

agerar sjukvårdare åt de sårade. Mannen blir träffad och faller ihop och börjar drömma 

om hur han träffade kvinna, eller varje fall ett av hans möte med kvinnan, eller kanske 

är det bara en ren fantasi. Hursomhelst så ligger han i ett sjukhus och kvinnan är där, 

iklädd en sjuksköterskas kläder, och börjar tvätta mannens sår, vilket snabbt leder till 

vad som ser ut att vara samlag. När scenen skiftar tillbaka till verkligheten så ligger 

kvinnan död jämte mannen, troligen försökte hon hjälpa honom och blev skjuten i 

försöket. Musikvideon avslutas med att mannen med sina sista krafter försöker nå 

kvinnan men misslyckas och dör. 

Men musikvideons ”återskapande” segment innehåller ytterligare två inhopp som 

förekommer. Det ena är diverse svartvita filmer från upproret, eller jag har inte kunnat 

bekräfta hur många som är verkliga eller om de ens är från upproret, men de är i varje 

fall menade att se ut att komma därifrån. Det andra inhoppet består utav en SS officer 

som spelas av Peter Stormare. Den här SS officeren gör det som de flesta SS officerare 

gör, skriver på avrättningar, blir arg, dricker alkohol, tänder eld på miniatyr versioner av 

Warszawa och inspekterar döda polacker.
99

 

En annan intressant grej som är med i musikvideon är att Joakim Brodén är med i den 

återskapande delen, något som jag inte har sett i någon annan. Musikvideon börjar bland 

annat med att Joakim Brodén syns iklädd tidsenliga kläder på en balkong där han river 
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ner en naziflagga och ersätter den med en polsk och utropar låtens två första ord: ”/ 

Warsaw Rise! /”. Efter det är han bara med i metaldelarna av videon. 

De tekniska aspekterna i låten är desamma som i ”40:1”, skakande kamera, bortagna 

färgtoner etc. Det förekommer också nyinspelat material helt i svartvit vilket ibland gör 

det svårt att avgöra vad som är menat att vara autentiskt och vilket som är nyinspelat.  

Det verkar som att, bortsett från Sabaton och Peter Stormare, så är de som har jobbat 

med videon polacker. Regisören verkar ha vart en polsk dokumentär filmare men det 

finns inte mycket mer om på engelska om honom.
100

  

5.4.1 Albumomslag och övriga låtar 

Omslaget påminner om ”The Art of War”:s omslag, i och med att båda har en ödesmark 

som bakgrund och att i omslagets mitt finns en sköld. På ”Coat of Arms” sköld finns det 

det däremot en örn och ett stort Sabaton ”S” i mitten av örnen. Under örnen finns baner 

som det står ”Coat of Arms” på.
101

 

Det här albumet har som sagt en historiskperiod som tema, det vill säga andra 

världskriget, alla låtar bortsett från låten ”Metal Ripper” handlar om andra världskriget. 

”Metal Ripper” är en låt som är byggd på citat från andra metallåtar, och det är vanligt 

att Sabaton har en låt på varje album som inte handlar om historia. Det finns en till låt 

på det här albumet som har en musikvideo, nämligen ”Screaming Eagles”, som handlar 

om slaget vid Bastonge.
102

 Det finns inte så mycket att säga om den så långt 

historiebruk går, soldater skjuter på varandra, många explosioner, några flygplan och 

stridsvagnar. Det finns en låt på skivan som får en att höja ögonbrynet ”The Final 

Solution” som handlar om förintelsen. Den är lik ”Rise of Evil” på det sätt att den 

egentligen är väldigt kritisk mot förintelsen men att man kan få fel uppfattning om man 

läser rader utan kontexten ifrån resten av låten.
103
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5.5 Carolus Rex (2012) 

Det här albumets tema är den svenska stormaktstiden, och Sabaton kom att mötas med 

en del skepticism när de avslöjade albumets tema och namn.
104

 Men trots att rädslan 

över att Sabaton skulle gått och ha blivit nynazister var till en början överhängande, så 

kom ”Carolus Rex” bli Sabatons kommersiellt mest framgångsrika album, i varje fall 

deras mest kommersiella i Sverige.
105

 Sabaton hävdar att en av anledningarna till de 

stora framgångarna med det här albumet, kom just ifrån den uppmärksamhet bandet fick 

i och med alla de anklagelser som dök upp i svensk press.
106

 Sabaton har också 

samarbetat med populärhistoriken Bengt Liljegren i och med arbetet med det här 

albumet.
107

 Så som jag har förstått det har Liljegren haft i uppgift att skriva en historisk 

bakgrund till texterna. 

De två låtarna från det här albumet som är en del av den här undersökningen är 

titelspåret ”Carolus Rex” och ”Gott mit uns”. Carolus Rex betyder kung Karl på latin, 

och brukar i svenska sammanhang referera till Karl den XII. Och det är just Karl den 

XII som den här låten handlar om. 

/ All embrace me/ It’s my time to rule at last/ Fifteen years have I been waiting/ To sit 

upon my throne/ No allegiance/ I will swear no oath/ Crowned by god not by the church/ 

As my power is divine/ They thought I was too young to rule the land/ Just as they failed 

to understand/ Born to rule/ My time has come/ Refräng: I was chosen by heaven/ Say 

my name when you pray/ To the skies/ See Carolus rise/ With the lord my protector/ 

Make them bow to my will/ To the skies/ See Carolus rise/ To the skies/ See Carolus 

rise/ Proved in battle/ Led my men to victory/ No man alive or dead commands me/ I 

answer to the Lord/ Hear my orders/ Question me and die/ What I say was said in heaven/ 

And so it shall be done/ I know I was destined to rule alone/ All for myself I have 

claimed the throne/ Born to rule/ My time is now/ Refräng/ Framåt Karoliner/ Fiendens 

dom är här/ Låt oss krossa dom/ Kasta in dom genom helvetets portar/ All that’s thine 

shall be mine, there’s no stopping me/ All over Europe my rule shall be questioned by 

none/ All I see give to me, that is my decree/ My will be done/ They thought I was too 

young to rule the land/ Just as they failed to understand/ Born to rule/ My time is now/ 

Refräng/
108

 

  Låten handlar inte så mycket om en historisk händelse, utan mer om en historisk 

individ. Individens namn förekommer i texten, och med tanke på låtens såväl som 
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albumets namn så är det inte svårt att förstå vilken ”Carolus” låten åsyftar. Karl den XII 

framställs här som en självfrälst och maktgalen kung, som tillexempel i fraser som ”/ 

No man alive or dead commands me/ I answer to the Lord/” och ”/ With the lord my 

protector/ Make them bow to my will/”. I den svenska versionen av låten så är de 

”gudomliga” elementen nertonade, och istället så lyfts Karl den XII:s roll som 

krigarkung fram i fraser som: ”/ Krigets konst jag behärskar/ Låt mitt namn sprida 

skräck/”, ”/ Hela Europa ska böja sig för min armé/” och ”/ Sida vid sida uti strid, med 

karoliner går jag i krig, knä om knä! /”.
109

 Men med tanke på att låttexterna har behövts 

anpassas för att funka på både svenska och engelska, så är de annars väldigt lika. 

Sångens huvudperson är Karl den XII och sångens röst är också hans. Det är bekräftat 

att sångaren inte är Karl den XII och därav intar sångaren rollen som berättare. Just 

musiken på ”Carolus Rex” albumet summeras rätt bra av DN:s musikjournalist Johanna 

Paulsson som hävdar att ”Carolus Rex”(albumet) är Sabatons ”… mest pinsamt 

pompösa.”.
110

 För det är ett otroligt pompöst album och ”Carolus Rex”(låten) är en av 

de mest pompösa på albumet. Albumet är också mer melodiskt och ibland symfoniskt 

än resten av Sabatons album.      

Det finns ingen musikvideo till den här låten däremot finns det både en faktaruta på 

”Sabaton History Channel” och i ”albumhäftet” så finns det också en text med historisk 

bakgrund. De båda är tillika densamma om man bortser från att ”Sabaton History 

Channels” text innehåller två mindre förändringar, man har tagit bort exempel på den 

machokultur som fanns bland Karl den XII umgängesgrupp och har istället lagt till en 

mening om Karl den XII:s kröning.
111

 
112

  Texten beskriver hur Karl den XII tidigt 

drogs in det stora nordiska kriget, men att han till allas överraskning radar upp seger 

efter seger. Det tas också upp andra aspekter kring Karl den XII, som att han kunde 

uppfattas som väldigt kall och hård på utsidan på grund utav den machokultur han växt 

upp i. Slutligen så beskrivs hur den svenska armén, speciellt i Polen och Ryssland, 

kunde vara väldigt grym mot såväl civilbefolkning som krigsfångar. 
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Den andra låten är ”Gott mit uns” som handlar om slaget vid Breitenfeld under det 30-

åriga kriget. Låtens namn kommer ifrån att svenskarnas krigsrop under slaget ska ha 

varit ”Gott mit uns” som efteråt kommer att gå i arv i diverse tyska arméer.
113

 

/ Spent the night in formation/ To the battle we marched in the dawn/ We were ready to 

die for our king/ On the fields of Breitenfeld/ Fire at will/ Aim for their cannons/ Counter 

attack/ Thunder of guns/ Refräng: Gott mit uns/ As we all stand united/ All together 

Gott mit uns/ From the old world’s demise/ See an empire rise/ From the north 

reaching far/ Here we are/ On September the seventh/ We filled their hearts with fear/ 

Seven times they attacked on that day/ Seven times they retreated/ Cavalry charge/ 

Follow that banner/ After the king/ Freedom we bring/ Refräng/ Breaking their lines/ 

Thousands of soldiers/ Run for their lives/ Legends arise/ Refräng/
114

 

Även om slaget vid Breitenfeld kom att bli en vändpunkt i det 30-åriga kriget, så är det 

inte lika känt som Karl den XII eller landstigningen vid Normandie. Även om lyssnaren 

inte kan sätta låten i en historisk kontext (vilket är sant för majoriteten av lyssnare 

utanför Sverige), så är ändå låtens budskap tydligt, förkrossande seger, och i en kontext 

till ”Carolus Rex”(albumet), en förkrossande seger för Sverige. Den svenska versionen 

skiljer sig inte särskilt mycket text mässigt, med undantag för en sak, och det är att den 

svenska versionen snuddar vid den religiösa aspekten som låg över kriget, med frasen: 

”/ Gud äro med oss/ Strid för Er tro/”.
115

 Förvisso så tror jag att den engelska versionen 

med frasen ”/Freedom we bring/” syftar på just ”religionsfrihet” med alla de nödvändiga 

förtecken som fanns runt det begreppet i 1600-talets Europa.   

Sångens huvudperson är den svenska hären vid Breitenfeld, sångens röst skiftar mellan 

hären och en berättarröst. Den här låten är inte lika pompös som ”Carolus Rex” men 

fortfarande pompös. ”Gott mit uns” har ett något högre tempo och en väldigt ”glättig” 

melodi för att vara Sabaton. 

Som med ”Carolus Rex” så finns det en bakgrund till låten på både Sabaton History 

Channel och i albumhäftet. Och precis som med ”Carolus Rex” så är de densamma, 

med undantag av små ändringar som ”The antagonists meet…” i album häftet och ”The 

Two sides met…” på Sabaton History Channel.
116

 
117
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5.5.1 Albumomslag, ”artwork” och övriga låtar 

Det finns två omslag till ”Carolus Rex”, ett vanligt och ett som är exklusivt för den 

utgåvan som innehåller låtarna på både svenska och engelska. På det vanliga omslaget 

ser man en kungakrona med ett Sabaton ”S” på, kronan flankeras av två blåa lejon, 

bakom kronan är två korslagda svenska flaggor med det svenska riksvapnet på. Under 

kronan så finns Karl den XII:s monogram i guld som också har två svenska flaggor 

korslagda bakom sig.
118

 Den dubbelspråkiga utgåvans omslag består utav av en hord av 

karoliner och svenska flaggor. Den mest prominenta karolinen, som också tar upp en 

stor del bilden, ses rida till anfall med isblåa ögon och med värjan i högsta hugg. Från 

den molniga himlen syns solen titta förbi för att sända en ljusstråle över karolinerna.
119

 

Med den dubbelspråkiga utgåvan så får man en del ”artwork” i albumhäftet. Nästan alla 

består utav bilder med karoliner som motiv, med några undantag såsom en bild av ett 

lejon som ser ut att ha en svensk flagga målad på sig, slottet trekronor, Karl den XII:s 

grav etc. En av bilderna är extra intressanta för att den följer ett tidigare sett mönster. 

Bild 2. Karoliner från ”Carolus Rex”(2012) albumhäftet 

  

  Källa: Sabaton, 2012, ”Carolus Rex” 

 

Bild 3. Kung Leonidas i filmen ”300”(2006) 
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Källa: Imdb, 2014, ”300” 

Som man kan se på bilderna här så finns här flera visuella likheter, samma gulbruna 

toner tillsammans med kraftiga skuggor, speciellt på soldaterna. Det ser nästan ut som 

att de båda är från samma film. 

5.6 Heroes (2014)  

Sabatons senaste album ”Heroes” släpptes i år, och den här gången var temat individer 

och förband som på något sätt deltog i andra världskriget. Sabaton hade redan under 

arbetet med ”Coat of Arms” diskuterat om att flytta fokusen från de stora striderna till 

de individer som gör något mer än vad som förväntas av dem, vilket därmed gör dem 

till hjältar.
120

  

Den första låten från ”Heroes” som är med i den här undersökningen är ”To hell and 

back” som också var albumets första av två singlar.
121

 Låten handlar om den 

amerikanska soldaten Audie Murphy, som var en av andra världskrigets mest 

dekorerade soldater, och om hans insats i slaget vid Anzio.
122

 Låtens namn kommer 
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med all sannolikhet från titeln till filmen ”To hell and back”(1955) som handlar om 

Audie Murphy, som också spelas av Audie Murphy.
123

   

/ A short man from Texas/ A man of the wild/ Thrown into combat/ Where bodies lie 

piled/ Hides his emotions/ His blood’s running cold/ Just like his victories,/ His story 

unfolds/ Bright/ A white light/ If there’d be/ Any glory in war/ Let it rest/ On men like 

him/ Dead men will never come back/ Refräng: Crosses grow on Anzio/ Where no 

soldiers sleep/ And where hell’s six feet deep/ That death does wait/ There’s no 

debate/ So charge and attack/ Going to Hell and Back/ A man of the 15th/ A man of 

Can Do/ Friends fall around him/ And yet he came through/ Let them fall face down/ If 

they must die/ Making it easier/ To say goodbye/ Bright/ A white light/ If there’d be,/ 

Any glory in war/ Let it rest/ On men like him/ Who went to Hell and came back/ 

Refräng/ Oh gather round me/ And listen while I speak/ Of a war/ Where Hell is six feet 

deep/ And all along the shore/ Where cannons still roar/ They’re haunting my dreams/ 

They’re still there when I sleep/ Refräng/
124

 

Om man inte känner till de referenser som finns i texten är det svårt att veta vad låten 

handlar om. Audie Murphys namn nämns aldrig rakt ut i texten, utan det som man får 

veta när man läser texten är att en soldat från Texas uppnår en hel del bedrifter i krig, 

varav en av dessa bedrifter ska ha varit under slaget vid Anzio. 

Sångens huvudperson är Audie Murphy, och sångens röst verkar komma från en äldre 

Audie Murphy, som berättar om sina upplevelser från andra världskriget. Det verkar i 

varje fall vara så i låtens stick (”/Oh gather round me…”). Det kan också vara så att de 

två sista fraserna i sticket (”/ They’re haunting my dreams/ They’re still there when I 

sleep/”) refererar till den post-traumatiska stressen som Audie Murphy levde med efter 

kriget, något som Sabaton nämner på Sabaton History Channel.
125

  

Med albumet ”Heroes” så lämnade Sabaton mycket av det otroligt pompösa och de 

symfoniska aspekterna som man plockade upp i ”Carolus Rex”. Sabaton är inte ett band 

som är kända för ”tyngden” på sin musik, men i albumet ”Heroes” så har den tyngd som 

fanns, nästan helt försvunnit vilket är något som recensenten i GP påpekar.
126

 ”To hell 

and back” är en av Sabatons tunnare låtar men innehåller också en melodislinga på synt 

som påminner om den sortens melodier man hittar i Aviciis ”Wake me up”(2013). 
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På Sabaton History Channel så står det kort om låtens bakgrund, om hur Audie Murphy 

var en väldigt dekorerade amerikansk soldat och om hur det finns för många historier 

om hans hjältedåd för att hinna få med alla i en korttext. Slutligen så beskrivs hur 

Murphy efterkriget kom att behöva kämpa först mot post-traumatisk stress och sen mot 

drogmissbruket som följde med stressen.
127

  

Det finns en musikvideo till den här låten.
128

 Den följer ”Sabaton modellen” med att 

bestå av två segment, ett återskapande och ett med metalmusicerande. Det återskapandet 

segmentet består av två delar, huvudsakligen en del som handlar om hur en ovårdad 

Audie Murphy försöker bli av med sitt drogmissbruk genom att låsa in sig på ett motel i 

en vecka. Han hallucinerar, skriker, river med sina fingrar mot vägarna och överväger 

självmord. Den andra delen av det återskapande segmentet består utav återblickar till 

kriget. Det här är klippen är intressanta, jag har inte sett filmen ”To hell and back” och 

har inte heller kunnat med all säkerhet bekräfta om det är klipp från den filmen som 

förekommer i de scenerna, men de är i varje fall lika de bilderna jag hittade från filmen 

(se bild 4 och 5). 

Bild 4. Audie Murphy som sig själv i ”To hell and back”(1955) 

  

Källa: The Movie Scene, 2014, ”To hell and back(1955)” 
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Bild 5. Möjligen Audie Murphy som sig själv i Sabatons musikvideo ”To hell and 

back”(2014) 

   

Källa: Youtube, 2014, ”Sabaton - To hell & back (Official Video)” 

Vare sig om sekvenserna är nyinspelade eller hämtade från den gamla filmen, så är det i 

varje fall säkert att man har försökt att referera till filmen på fler sätt än i texten. 

Den andra låten från ”Heroes” är ”Resist and Bite” som är den andra singeln från det 

här albumet.
129

 Låten utspelar sig under Hitlers attack mot Belgien. När de belgiska 

trupperna beordrades att retirera, så hade ett en grupp soldater strul med kommunikation 

och uppfattade aldrig den nya ordern, vilket ledde till att man följde ursprungs orden 

som var att skydda gränsen.
130

  

/ War is coming swiftly/ The border is closing in/ We’re a company of soldiers/ We’re 40 

rifles strong/ All alone/ Stand alone/ Ardenner ground is burning/ And Rommel is at 

hand/ As the Blitzkrieg’s pushing harder/ The war is all around!/ All around/ Hold your 

ground!/ Fight for 18 days of battles/ No odds are on our side/ Few will fight for all/ Until 

the bullets are gone/ Refräng: We! We will resist and bite!/ Bite hard, cause we are 

all in sight/ We! We take up arms and fight!/ Fight hard, resist and do what’s right!/ 
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No matter our fighting/ Their numbers will still count/ We’re outgunned and few in 

numbers/ We’re doomed to flag or fail/ We fought hard/ Held our guard/ But when 

captured by the Axis/ And forced to tell the truth/ We will tell them with a smile/ We will 

surprise them with the laugh/ We are all/ We were all/ We were told to hold the border/ 

And that is what we did/ Honoured by our orders/ In despite of our foe/ Refräng/ Gloria 

fortis miles/ The Wehrmacht’s closing in/ Adversor et admorsus/ The Boar against the 

Eagle/ Gloria fortis miles/ The Wehrmacht’s closing in/ Adversor et admorsus/ The 

Boar against the Eagle/ Refräng/ 
131

 

Låtens namn kommer enligt Sabaton ifrån ”Resiste Et Mords” som ska vara förbandets 

(Chasseurs Ardennais) motto som direktöversätts till ”Resist and bite”.
132

 Låtens tema 

är inte så känt och om man inte känner till vad namnet refererar till och bortser från 

fraserna ”/ Ardenner ground is burning/ And Rommel is at hand/” så skulle låten kunna 

handla om samma soldater som låten ”40:1”. Jag hittar ingen säker översättning till 

fraserna på latin men, det verkar som att Sabatons latin fortfarande är lite halvdan och 

att fraserna är menade att betyda ”Glory to the strong soldiers” och ”Resist and Bite”.
133

 

Musiken är som sagt tunnare än tidigare Sabaton låtar men den innehåller några lite mer 

pompösa inslag i refrängen och i sticket (”/ Gloria fortis miles…”). Det finns ingen 

musikvideo till låten men en liten text om låten på Sabaton History Channel, som 

redogör för bakgrunden till låten.  

5.6.1 Albumomslag och övriga låtar 

Omslaget tar plats mitt i en krigszon med bomber, rökmoln, störtande bombplan och 

springande soldater. I omslagets centrum finns en tillsynes amerikansksoldat som ger en 

ordentlig käftsmäll till vad jag tror är en tysksoldat.
134

 Bakom Sabatons logga finns 

också en ”vithövdad havsörn”. Det finns ett annat omslag som är exklusivt för den 

begränsade utgåvan av skivan.
135

 Den föreställer en svart obelisk med ett Sabaton ”S” 

på, och på toppen av monumentet så sitter samma havsörn som fanns med i original 

omslaget. Omslaget väckte kritik från fans som tyckte det påminde om ett nazistiskt 
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monument.
136

  Bakom monumentet så finns där en grupp med flaggor som tillhör en 

konstig skara länder. Länder som är representerade är Frankrike, Japan(möjligen Polen), 

Italien, Ryssland(obs inte Sovjets), Brasilien, Norge, Storbritannien och USA.   

Anledningen till att det känns konstigt är för att det inte är representativ för de länder 

vars hjältar behandlas i låttexter. I ”Heroes” finns det två låtar om tyska hjältar, två om 

amerikanska hjältar, en om belgiska hjältar, en om en polsk hjälte, en om brasilianska 

hjältar, en om tjeckiska hjältar, en om sovjetiska hjältar och en om en finsk hjälte.
137

 

De övriga låtarna på albumet handlar om diverse spektakulära individer eller grupper, 

men de två intressantaste låtarna på albumet är ”Smoking Snakes” och 

”Nightwitches”.
138

 ”Smoking Snakes” uppmärksammar berättelsen om tre brasilianska 

soldater som slogs i andra världskriget, vilket är en av få låtar som handlar om personer 

utanför västvärlden. ”Nightwitches” är än mer unik, och handlar om Sovjets kvinnliga 

bombrädspiloter, vilket med all säkerhet är den enda Sabaton låten som handlar om 

kvinnor. 

6 Analys 

Historiekulturen består av flera olika delar som influerar varandra. Jag har visat i 

undersökningen hur musikvideos har inspirerats av Spielbergs stilistiska drag och om 

hur stort inflytande filmen/franschisen ”300” har haft, såväl stilistiskt i musikvideos 

som på texters utformning. Men just filmen ”300”(2006) har också påverkat Sabatons 

urval i låtar utöver de som förekommer i undersökningen. På albumen ”Primo 

Victoria”(2005) och ”Attero Dominatus”(2006) finns det inte en låt som har ett ”David 

vs Goliat” tema. Men på albumen ”The Art of War”(2008) och ”Coat of Arms”(2010) 

förekommer det två låtar vardera med just ”David vs Goliat” temat(”40:1”, ”Talvisota”, 

”Uprising” och ”Coat of Arms”), varav tre av låtarna är de mest flitigt spelade live från 

de albumen.
139

 Sabaton kan också relatera till tidigare historiebruk genom att ha låtar 

där film och tv-serie titlar huvudteman i refränger (”To hell and back”, ”Rise of Evil”) 
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och i fallet där det finns en musikvideo, implicera sekvenser från eller lika de från 

filmen. 

Sabaton har ett flertal gånger uttryckt att man inte aktivt tar politisk ställning och att 

man varken stöttar eller hyllar någon stat eller armé.
140

 När de här anklagelserna 

kommer fram så är de främst riktade mot låtar som handlar om nazismen eller svenska 

stormaktstiden.
141

 Det ironiska här är att det oftast är de låtarna som är mest nyanserade, 

låtar som ”Rise of Evil” som handlar om hur folk kunde låta Hitler komma till makten, 

eller ”The Final Solution” som handlar om förintelsen och innehåller fraser som ”/When 

freedom burns/ The final solution/ Dreams fade away and all hope turns to dust/”, men 

samtidigt så finns det låtar som hyllar den tyska armén (”Ghost Division”) så det är inte 

bara skuldbeläggande låtar.
142

 Och Sabatons album om stormaktstiden som tar upp 

saker som Karl den XII:s galenskap, svenska krigsbrott (”1648” och ”Killing Ground”) 

och om hur en religiösschism fick Europa att brinna i och med 30-åriga kriget (”A 

lifetime at war”).
143

 Jag kommer diskutera mer om just ”Carolus Rex” albumet längre 

ner i texten. 

De låtarna som tydligast visar på att Sabaton tar en politisk ställning, är främst de 

låtarna som utspelar sig efter andra världskriget. I den här undersökningen förekom en 

sådan låt som är väldigt pro-väst/USA, nämligen ”Panzer battalion”, men andra låtar 

som ”Counterstrike”(Sexdagarskriget), ”Reign of Terror”(Kuwaitkriget) och ”Back in 

Control”(Falklandskriget) är också väldigt pro-väst.
144

 Jag skulle tro att det finns få (om 

inga) låtar som kritiserar de allierades tillvägagångssätt, låtar som ”Nuclear attack” som 

handlar om atombombningarna över Japan och innehåller ingen form av 

skuldproblematik utan mer av en ”skyll er själva” attityd.
145

  Så det finns gånger då 

Sabatons låtar utgår ifrån ett politiskt historiebruk. 

Om det inte var för det senaste albumet ”Heroes” så skulle jag kunna säga att alla 

Sabatons låtar skildrar den vite mannens historia. Att det är så här beror helt på 
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metalmusiken som genre. Även om metalgemenskapen inte exkluderar folk på grund 

utav kön eller etnicitet, så är den orubbligt maskulin, kan vara etnocentrisk och gränsar 

ibland till xenofobisk.
146

 Utöver metalmusiken så är redan Sabatons syfte att skriva låtar 

med övervägande maskulina förtecken, det vill säga låtar om krigshistoria. Jag tror att 

en av de största bidragande anledningarna till Sabatons historier sällan rör sig utanför 

Europa beror på att deras huvudsakliga publik finns just i Europa.
147

 Det är förvisso sant 

att Sabaton har många låtar om USA och amerikanska soldater, samtidigt som bandet in 

är särskilt stora där.
148

 Jag tror att det främst beror på att en stor del av historiekulturen 

är influerad utav storslagna Hollywood filmer, som då också oftast har ett amerikanskt 

perspektiv. Att det inte finns så många låtar som utspelar sig utanför Europa och 

Nordamerika, beror nog på att metalmusiken inte har en särskilt stor spridning någon 

annanstans.
149

 Så mycket utav Sabatons urval kan grunda sig i både ett kommersiellt 

och ett existentiellt historiebruk.    

Det finns kopplingar mellan det som Sabaton gör och det som togs upp i teoretiska 

perspektiv det vill säga ”Heritage industry”, vars mål är ”…att svara mot ett behov av 

identitetsbyggande”.
150

 Det leder till att folk som kanske stod utanför metalkulturen och 

dess värderingar ändå kan identifiera sig med låtarnas budskap. Ett exempel av detta är 

Sabatons låtar ”40:1” och ”Uprising” som har fått ett stort genomslag i Polen, vilket har 

lett till att Sabaton har dykt upp i sammanhang utanför det strängt musikaliska som 

tillexempel har de fått uppträda på en presskonferens på en nationell polsk tv-kanal och 

Sabatons musikvideo till ”Uprising” gick att se på polsk tv sju gånger under 

Warszawaupprorets årsdag.
151

 Det är inte så konstigt att Sabatons största spelning 

någonsin var i just Polen. Att Sabatons album om den svenska stormaktstiden säljer 

platina i Sverige blir då inte heller konstigt, om man dessutom tar den uppmärksamhet 

som Sabaton fick i och med släppet i beräkning så är det verkligen inte konstigt.
152

 

Återigen kan man spekulera om urvalet kommer ifrån ett kommersiellt historiebruk eller 

om det är en slump, men om man bortser från albumet Carolus Rex, så har det funnits 
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minst en låt med polskt perspektiv på alla Sabatons albums från och med Art of War 

(2008).
153

  

Det finns egentligen för lite låtar i den här undersökningen för att dra helt säkra 

slutsatser kring hur Sabatons historieförmedling ser ut i låtar, vilka som är de vanligaste 

tillvägagångsättet, och om det finns en föränderlig trend från album till album. Men 

utifrån de låtar som är med i undersökningen har jag kunnat peka ut några huvudlinjer. 

Sabaton har låtar som inte tar ställning till en specifik sida i ett slag som istället försöker 

fånga helheten i slaget (tillexempel ”Cliffs of Gallipoli”), men bland de mest 

förekommande livelåtarna så utgår alla (bortsett från ”Rise of Evil” som inte handlar om 

ett krig/slag) ifrån en sidas perspektiv. Detta kan förklaras på flera sätt. En förklaring 

skulle vara att stärka identitetskänslan genom att rita upp ett ”vi” mot ”dom” scenario. 

Men vilka är ”dom”? Visst finns det låtar som tar upp tillexempel väst mot öst, USA 

mot Irak, vite mot den icke-vite, men majoriteten består ändå utav låtar där västländer 

slåss mot varandra, och som nämnt tidigare är Sabaton snarare exkluderande än 

aggressiva mot icke-vita. ”Vi” och ”dom” kan däremot med fördel delas upp i maskulin 

och feminin. ”Vi” i Sabatons låtar är de starkaste, modigaste och aktivaste, samtidigt 

som ”dom” är de svaga, fega och ofta passiva. I låtar som ”40:1” så vinner ”dom”, det 

vill säga det feminina, men enbart för att de var 40 gånger fler, sen finns det också en 

föreställning om att dö stridande mot en överväldigande fiende är maskulint, a la 

spartanerna i filmen ”300”. Detta kan förklaras med det som Weinstein skriver, 

nämligen att: ”Inom metal subkulturen så uppfattas maskulinitet som den binära 

motsatten till femininitet [Författarens översättning]”.
154

 Jag skulle vilja koppla det här 

till en form av existentiellt historiebruk eftersom att det här historiebruket på ett sätt 

handlar om att hitta en förankring mellan den väldigt macho metalkultur som Sabaton är 

en del av och de typiskt historisk sedda machoidealen i tillexempel soldater och krig. 

Sångens röst kan variera från låt till låt, men det verkar som att det blir allt vanligare 

efter ”The Art of War” att Sabaton gör låtar där sångens röst är densamme som 

sångarens, istället för att ha låtar där sångens röst tillhör sångens huvudperson som i 
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”Carolus Rex”(låten) eller ”Primo Victoria”(låten). I slutändan uppfyller de samma 

funktion där sångaren innehar rollen som historieförmedlare.  

Albumomslagens utveckling visar på hur bandet tydligare marknadsför sina album med 

teman som blir mer specifika än att bara handla om ”krig”, genom ett större användande 

av historiebruk på album släppta efter ”Attero Dominatus”. Bland de tidigaste 

albumomslagen så saknas ett specificerat bruk av historia, och är istället fyllda med 

metaltroper som soldater, explosioner, nitar, metall etc. Men på senare albumomslag, 

speciellt Carolus Rex och Heroes, så blir historiebruket tydligare och mer konkretiserat. 

Med detta menas att åskådaren lättare kan fånga upp och placera bildens innehåll i ett 

historiskt sammanhang. Om jag återkopplar till innehållsanalysen för bilder så kan man 

säga att Sabaton lyfte upp sina omslag från den preikonografiska nivån, där det i princip 

bara går att säga vad som finns på bildytan, till den ikonografiska nivån, där konkreta 

saker som den tyska örnen från Coat of Arms, karolinerna från Carolus Rex och den 

amerikanska respektive tyska soldaten från andra världskriget på framsidan till Heroes. 

Jag skulle säga att Sabaton går från album mer och mer emot ett kommersiellt 

historiebruk, på grund utav att Sabaton medvetet går mot omslag med mer konkreta 

historiska inslag, och det tycker jag tyder på att Sabaton tydligare vill marknadsföra sig 

som metalband med en historisk nisch.  

Det fanns inte så mycket utav ett forskningsläge innan mitt arbete men jag skulle säga 

att mitt resultat kan liknas vid det som fanns i Djurslevs undersökning av Alexander den 

store i metalmusik. Både jag och Djurslev har dragit slutsatser om att metalkulturen och 

dess machokultur har i stort påverkat urval och framställningen av historiska individer 

och händelser, alltså ett existentiellt historiebruk. Men både i Djurslevs arbete och i den 

här uppsatsen har vi kunnat se att det kan finnas rum för ett politiskt historiebruk. 

Djurslev har dock inte noterat något kommersiellt historiebruk, något som annars 

förekommer i den här uppsatsen. Detta kan bero på att Djurslev bara har undersökt 

fyra(fem) låtar av olika band, och därför inte kunnat se några större samband hos de 

enskilda banden.   
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6.1 Samhälleliga Strömningar i Sverige 

 Jag skulle säga att det är svårt att säga att de samhälleliga strömningar i Sverige skulle 

ha påverkat Sabatonslåtar. Som nämnt tidigare så går gärna metalkulturen mot 

strömmen och omformar sig gärna inte efter samhällets föreställningar utan följer hellre 

metalströmningar, vilket också framkommer i mitt resultat. Men det finns i varje fall en 

låt som förekommer i den här undersökningen som jag skulle säga ha påverkats av de 

samhälleliga strömningarna i Sverige, och det är Carolus Rex.   

Peter Englund tar i en krönika upp hur Karl den XII kom att användas som en 

symbolfigur åt 80-talets nynazister och att motreaktionerna har lett till att bilden av 

krigarkungen har på många sätt avväpnats, som han beskriver det: ”Redan nu har Karl 

XII bestyckats med tofflor och värja av gummi…”.
155

 Myten om den gudalika 

krigarkungen ersätts med en kaskad av nya tolkningar och frågeställningar. Många av 

dessa nya tolkningar lyfts fram just för att de är aktuella för dagens samhälle, som 

huruvida han var homosexuell och om hur han beundrade islam etc. Två av 2000-talets 

mest uppmärksammade svenska böcker om Karl den XII hittills, kan nog ha varit Bengt 

Liljegrens Karl XII: En biografi(2002) och Ernst Brunners Carolus Rex: hans liv i 

sanning återberättat(2005) som bådar hävdar sig se förbi myten om krigarkungen och 

fokusera på människan bakom dem.
156

 
157

 Även om Sabatons låt ”Carolus Rex” delvis 

tar upp bilden av krigarkungen, så ligger fokus på en maktgalen man och som Joakim 

Brodén själv beskriver det så finns det flera paralleller mellan Hitler och Karl den 

XII.
158

 Med tanke på metalkulturens utformning så är det inte konstigt att frågor om 

tillexempel Karls sexuella preferenser inte tas upp, för det skulle undergräva hans 

maskulinitet.   

Slutligen kan det sägas att även om Sabaton och Power Metal kan uppfattas som löjligt 

med samma simpla schlagerlika melodier på alla låtar, och med en förkärlek till att 

skriva med överväldigande mansdominerade teman så kan musiken vara förvånansvärt 

meddragande. I somras så uppförde Dramaten pjäsen ”Carolus Rex” med text och regi 

av Nils Poletti. I Dalademokraten så nämns att Polettis två största inspirationskällor när 
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han skrev ”Carolus Rex” var Ernst Brummers roman om Karl den XII från 2005 och 

Sabatons album ”Carolus Rex”.
159

 Det blev tillochmed så att två av Sabatons låtar från 

”Carolus Rex” är med i pjäsen och journalisten Helena Brors har på ett bra sätt beskrivit 

hur kraftfull Sabatons musik kan vara, även om inte på egen hand i det här fallet. Hon 

beskriver det som att: 

”Titelpersonens kröning är en kusligt hänryckande scen. Karl XII glider in 

på en storslagen guldtron, omdansad av flaggviftande surrealistiska 

fotbollshuliganer. Alla skönsjunger Sabatons sång Carolus Rex. Kungen 

sätter själv kronan på sitt huvud utan att avlägga någon ed. Han har ju en 

direktlänk till Gud och behöver inte kyrkans mellanhänder. I den 

nationalistiska yran glömmer jag momentant bort att jag är anarkapacifist. 

Jag vill ropa ”Gud bevare konungen!”.”
160

 

7 Sammanfattning 

I den här uppsatsen har jag undersökt hur fenomenet Sabaton relaterar till de 

samhälleliga strömningarna som finns i Sverige och vilket historiebruk som dominerar i 

Sabatons låttexter, musikvideos och albumomslag. Jag har utgått ifrån att undersöka de 

två mest förekommande låtarna vid livespelningar från alla Sabatons album som har 

krigshistoriska teman. Jag har gjort denna avgränsning, dels på grund ut av 

undersökningens storlek och dels för att försöka få en så bred bild som möjligt av 

Sabaton som metalmusiker och historieförmedlare. Forskningsläget var i det stora hela 

outforskat, men jag har tagit del av viktiga verk inom främst historiebruk och 

metalkultur. 

Resultatet jag kom fram till är att Sabaton i viss utsträckning har relaterat till 

samhälleliga strömningar i Sverige, men är framförallt påverkad av metaldiskurser. 

Utifrån Klas-Göran Karlssons historiebruksformer så har jag hittat tre former av 

historiebruk i Sabatons låttexter, musikvideos och albumomslag, och dessa är 

existentiellt, politiskt och kommersiellt historiebruk. Det existentiella historiebruket är 
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det mest genomgående och dominerande, genom dess funktion att hitta eller skapa 

förankringar mellan metalkulturens machoideal och historiskt sedda machoideal .   

8 Käll-och litteraturförteckning  

8.1 Källmaterial 

8.1.1 Musik och Albumomslag 

Efter utgivningsår: 

Primo Victoria. (2005). Sabaton, Sverige, Sound Pollution/ Black Lodge  

Attero Dominatus. (2006). Sabaton, Sverige, Sound Pollution/ Black Lodge 

Metalizer. (2007). Sabaton, Sverige, Sound Pollution/ Black Lodge 

The Art of War. (2008). Sabaton, Sverige, Sound Pollution/ Black Lodge 

Coat of Arms. (2010). Sabaton, Donzdorf, Nuclear Blast 

Carolus Rex. (2012). Sabaton, Donzdorf, Nuclear Blast  

Heroes. (2014). Sabaton, Donzdorf, Nuclear Blast 

8.1.2 Andra Albumomslag  

GINZA HÅRDROCK, Facebook, ”Vilket av Sabaton-omslagen till nya skivan tycker 

du är snyggast?” 

[https://www.facebook.com/ginzahardrock/posts/683913458297191?stream_ref=5] 4 

januari 2015  

Nuclear Blast, ”Carolus Rex” 

[http://www.nuclearblast.de/en/products/tontraeger/cd/2cd/sabaton-carolus-rex.html] 4 

januari 2015  

Sabaton, ”Alternate Artwork to ”Heroes!” [http://www.sabaton.net/alternate-artwork-to-

heroes/] 4 januari 2015  

8.1.3 Officiella Musikvideos 

Nuclear Blast Records, Youtube, ”SABATON- Screaming Eagles (OFFICIAL MUSIC 

VIDEO)” [https://www.youtube.com/watch?v=eFO0Xo9TZ54] 4 januari 2015  

Nuclear Blast Records, Youtube, ”SABATON – To Hell and Back (OFFICIAL MUSIC 

VIDEO)” [https://www.youtube.com/watch?v=hZNeastYxEc] 7 januari 2015 



 

Pontus 

Bergström 

21 februari 2015 

58 

 

Nuclear Blast Records, Youtube, ”SABATON- Uprising (OFFICIAL MUSIC VIDEO)” 

[https://www.youtube.com/watch?v=wtax3Fl-UZo] 4 januari 2015 

Sabaton(2009), Youtube, ”SABATON - 40:1 (OFFICIAL MUSIC VIDEO)” 

[https://www.youtube.com/watch?v=epeQwq-aYV0] 4 januari 2015  

Sabaton(2006), Youtube, ”SABATON - Attero Dominatus (OFFICIAL MUSIC 

VIDEO)” [https://www.youtube.com/watch?v=eNlRqyUV4ss] 4 januari 2015 

Sabaton, Youtube, ”SABATON- Coat of Arms (OFFICIAL ANIMATED VIDEO)” 

[https://www.youtube.com/watch?v=wtax3Fl-UZo] 4 januari 2015 

8.2 Litteratur 

Aronsson Peter, Historiebruk – att använda de förflutna, 2004, Lund 

Aronsson Peter (red.), Makten över minnet: Historiekultur i förändring, 2000, Lund 

Arvidsson Alf, Musik och Politik hör ihop: Diskussioner, ställningstaganden och 

musikskapande 1965-1980, 2008, Möklinta 

Baker Raymond W. (red.), Cultural cleansing in Iraq: why museums were looted, 

libraries burned and academics murderd, 2010, London 

Borgersen Terje och Ellingsen Hein, Bildanalys, 1994, Lund 

Djurslev Christian Thrue, The Metal King: Alexander the Great in heavy metal music, 

2014, förlagsort saknas 

Garberding Petra, Musik och politik i skuggan av nazismen: Kurt Atterberg och de 

svensk-tyska musikrelationerna, 2007, Lund 

Karlsson Klas-Göran och Zander Ulf (red.), Historien är nu. En introduktion till 

historiedidaktikten, 2009, Lund 

Kjelstadli Knut, Det förflutna är inte var det en gång var, 1998, Lund 

McKay John P., Hill D. Bennett, Buckler John (m.fl.), A History of World Societies, 

nionde utgåvan, 2012, New York  

Snickars Pelle och Trenter Cecilia (red.), Det förflutna som film och vice versa: om 

medierade historiebruk,2004, Lund  

Weinstein Deena, Heavy Metal: The Music and its Culture, 2000, Jackson, TN. 

Willmot H. P., Cross Robin, Messenger Charles, Andra Världskriget, 2005, Stockholm 

8.3 Elektroniska Källor 

World Wide Web 

Bokus, ”Carolus Rex: hans liv i sanning återberättat” 

[http://www.bokus.com/bok/9789100111939/carolus-rex-hans-liv-i-sanning-

aterberattat/] 4 januari 2015 

Bokus, ”Karl XII: En biografi” [http://www.bokus.com/bok/9789189442658/karl-xii-

en-biografi/] 4 januari 2015 



 

Pontus 

Bergström 

21 februari 2015 

59 

 

Brors, Feministiskt Perspektiv, ”Sjukt vanvördig Carolus Rex” 

[https://feministisktperspektiv.se/2014/07/04/vanvordig-carolus-rex/] 4 januari 2015  

Civil War, ”Band” [http://www.civilwar.se/band.php] 4 januari 2015 

Dofs Karin, Aftonbladet, ”Sabaton tar hem Rockbjörn för Årets Hårdrock/metal” 

[http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/musik/rockbjornen/article19442122.ab] 4 

januari 2015 

Englund Peter, Peter Englund, ”Om den 30 november” 

[http://www.peterenglund.com/textarkiv/karlXII.htm] 4 januari 2015  

Google +, ”Lord Bacon” 

[https://plus.google.com/100474257381024639688/posts/FXqMw8Fz3E1] 4 januari 

2015  

IMDB, ”Hitler: The rise of evil” [http://www.imdb.com/title/tt0346293/?ref_=nv_sr_1] 

4 januari 2015 

IMDB, ”Jacek Raginis” [http://www.imdb.com/name/nm3958892/?ref_=fn_al_nm_1] 4 

januari 2015 

IMDB, ”To hell and back” [http://www.imdb.com/title/tt0048729/?ref_=nv_sr_1] 4 

januari 2015 

Jacobs Frank, Big think, ”560 – A World Map of Heavy Metal Density” 

[http://bigthink.com/strange-maps/560-a-world-map-of-heavy-metal-density] 4 januari 

2015  

Karlsson Lena S, Dalademokraten, ”Carolus Rex – teater furioso om Karl XII” 

[http://www.dalademokraten.se/kultur/teater/carolus-rex-teater-furioso-om-karl-xii] 4 

januari 2015  

Kjörnsberg Jennie-Lie, Dalademokraten, ”Sabaton säljer platina med skivan Carolus 

Rex” [http://www.dalademokraten.se/sabaton-saljer-platina-med-skivan-carolus-rex] 4 

januari 2015  

Lundberg Andersson Hannes, Expressen, ”Sabatons Musik stals av högerextremt parti” 

[http://www.expressen.se/noje/sabatons-musik-stals-av-hogerextremt-parti/] 4 januari 

2015 

Mörén Sven, Rocknytt, ”SABATON talar ut” [http://www.rocknytt.net/intervjuer/5485-

sabaton-talar-ut] 4 januari 2015  

Müller-Hansen Niclas, Rocksverige, ”SABATON: Niclas djupdyk med Faluns största 

krigare” [http://rocksverige.se/2014/04/28/sabaton-niclas-djupdyk-med-faluns-storsta-

krigare/] 4 januari 2015 

NE, ”Hammerfall” 

[http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/hammerfall] 4 januari 2015 



 

Pontus 

Bergström 

21 februari 2015 

60 

 

NE, ”In flames” [http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/in-flames] 4 

januari 2015  

NikeDye(2010), Youtube, ”Sabaton - Rise Of Evil - Lyrics - "High Quality" 

[https://www.youtube.com/watch?v=-lpk1_PWn3s] 4 januari 2015 

Paulsson Johanna, Dagens Nyheter, ”Sabaton: ”Carolus Rex”” 

[http://www.dn.se/kultur-noje/skivrecensioner/sabaton-carolus-rex/] 4 januari 2015 

Prage Ninna, Aftonbladet, ”Nazist - för rockens skull” 

[http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/musik/rockbjornen/article12413739.ab] 4 

januari 2015  

Ray G., Yahoo Answers, ”English translation for ”Attero Dominatus, Denique 

Interimo”?”[ 

https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20120315204243AAu1c24] 4 januari 

2015  

Sabaton, Dalademokraten, ”Sabaton har aldrig stöttat någon armé!” 

[http://www.dalademokraten.se/opinion/insandare/sabaton-har-aldrig-stottat-nagon-

arme] 4 januari 2015  

Sabaton, ”Headline @ Wacken Open Air 2015” [http://www.sabaton.net/headline-

wacken-open-air-2015/] 4 januari 2015 

Sabaton History Channel [http://sabatonhistorychannel.com/] 4 januari 2015  

Sabaton, ”On Tour” [http://tour.sabaton.net/] 4 januari 2015 

SaintMarkus(2009), Youtube, ”Sabaton – Rise Of Evil” 

[https://www.youtube.com/watch?v=BawkcZdr3QI] 6 januari 2015 

Selåker Johannes, Aftonbladet, ”Vinnare - tack vare sina hatare” 

[http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/musik/rockbjornen/article17368100.ab] 4 

januari 2015  

Setlist.fm, ”Sabaton” [http://www.setlist.fm/setlists/sabaton-13d6d1c5.html] 4 januari 

2015 

Spotify, ”Sabaton” 

[https://play.spotify.com/artist/3o2dn2O0FCVsWDFSh8qxgG?play=true&utm_source=

open.spotify.com&utm_medium=open] 4 januari 2015 

Smith Mike, Metal Underground, ”Sabaton Frontman: Under Any Circumstances, The 

Show Must Go On” 

[http://www.metalunderground.com/news/details.cfm?newsid=72013] 4 januari 2015 

Stentäpp Jonas, Dalademokraten, ”Rockstad: Falun blir Sabaton Open Air” 

[http://www.dalademokraten.se/rockstad-falun-blir-sabaton-open-air] 4 januari 2015 

SVT, ”Sabaton – Med krig som tema” [http://www.svt.se/sa-javla-metal/sabaton-med-

krig-som-tema] 5 januari 2015 



 

Pontus 

Bergström 

21 februari 2015 

61 

 

Van der Lee Maria, Göteborgsposten, ”Sabaton | Heroes” 

[http://www.gp.se/kulturnoje/recensioner/skivor/skivor1fyr/1.2364598-sabaton-heroes] 

4 januari 2015  

Wacken, ”Sabaton” [http://www.wacken.com/en/bands/bands-billing/bands-

billing/sabaton-2015/] 4 januari 2015 

8.4 Dokumentärserier 

Metal Evolution, (2011), Avsnitt 4:"New Wave of British Heavy Metal", Sam Dunn, 

Banger Films Inc. 

Metal Evolution, (2011), Avsnitt 10:"Power Metal", Sam Dunn, Banger Films Inc. 

8.5 Bilder 

Bild 1. ”Spartanerna från Sabatons musikvideo ”Coat of Arms”, Sabaton, Youtube, 

”SABATON- Coat of Arms (OFFICIAL ANIMATED VIDEO)” 

[https://www.youtube.com/watch?v=wtax3Fl-UZo] 4 januari 2015 

Bild 2. Karoliner från ”Carolus Rex”(2012) albumhäftet, Carolus Rex. (2012). Sabaton, 

Donzdorf, Nuclear Blast 

Bild 3. Kung Leonidas i filmen ”300”(2006), ”300”(2006), IMDB 

[http://www.imdb.com/media/rm2638122752/tt0416449?ref_=ttmi_mi_all_sf_14] 7 

januari 2015 

Bild 4. Audie Murphy som sig själv i ”To hell and back”(1955), The Movie Scene 

[http://www.themoviescene.co.uk/reviews/to-hell-and-back/to-hell-and-back.html] 7 

januari 2015 

Bild 5. Möjligen Audie Murphy som sig själv i Sabatons musikvideo ”To hell and 

back”(2014), Nuclear Blast Records, Youtube, ”SABATON – To Hell and Back 

(OFFICIAL MUSIC VIDEO)” [https://www.youtube.com/watch?v=hZNeastYxEc] 7 

januari 2015  

8.7 Bilagor 

“Bilaga 1 Historiebrukstypografi” 

Behov Bruk Brukare Funktion 

Upptäcka 

Rekonstruera 

Vetenskapligt Historiker 

Historielärare 

Verifikation  

Tolkning 

Minnas  

Glömma 

Existentiellt   Alla Människor  Orientering 

Förankring 

Återupptäcka Moraliskt Välutbildade Skikt 

Intellektuella  

Rehabilitering 

Restaurering 



 

Pontus 

Bergström 

21 februari 2015 

62 

 

Försoning 

Uppfinna  

Konstruera 

Ideologiskt Intellektuella 

Politiska Eliter 

Legitimering 

Rationalisering 

Glömma  

Utplåna 

Icke-bruk Intellektuella 

Politiska Eliter 

Legitimering 

Rationalisering 

Illustrera 

Offentliggöra  

Debattera 

Politiskt-

Pedagogiskt 

Intellektuella 

Politiska Eliter 

Pedagoger 

Politisering 

Instrumentalisering 

Öka historiens värde 

Göra ekonomiska vinster 

Kommersiellt Verksamma inom 

reklam och 

ekonomi 

Kommersialisering 

Hämtad från Klas-Göran Karlssons Historien är nu – En introduktion till 

historiedidaktiken, (2009) s. 59. 

 

 

 

 


