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Bodil Axelsson

När historien blir personlig –  
reenactment som inlevelse och kunskap

 Under de senaste tjugo åren har det varit en historiekulturell boom. 
Böcker som behandlar skeenden, livsöden och händelser i det förflutna 

säljer bra. Det produceras filmer och dataspel för en internationell publik med 
historiska teman och det finns i Sverige ett flertal tidskrifter som särskilt in-
riktar sig på historia liksom nischade resebyråer och tv-kanaler. Som empiriskt 
fenomen är den historiekulturella boomen samkonstituerad med en expande-
rande forskning inom området. På tema Q pågår forskning som undersöker 
historiebruk från ett institutionellt perspektiv men här har också skrivits flera 
avhandlingar som riktat fokus mot ett brett spektra av meningsskapande sam-
manhang där historia brukas. Själv kom jag till Tema Q efter att ha skrivit en 
avhandling om teater i en klosterruin och blev kvar genom ett forskningsprojekt 
om historia i tidskriftsform och en rad andra uppgifter. 

När jag arbetar ihop mina analyser av hur tidskriften framställer sina lä-
sare och de sammanhang som läsarna själva skriver in sitt läsande i återvänder 
jag till och vidareutvecklar det teoretiska ramverk jag använde i avhandlingen. 
Långsamt, försöker jag skriva mig bort från representations-paradigmet för att 
istället se hur det förflutna blir till genom manifestationer, presentationer och 
förevisningar – genom performativa handlingar både i tidskriften själv och i den 
e-postintervjustudie som gjordes inom ramen för projektet Tilltalande förflut-
enheter : mediering och reception av populärhistoria.  

När man först närmar sig historietidskrifter som Populär Historia, Allt om 
Historia och Världens historia möts man av en anslående mängd krigsscener och 
porträtt av maktfulla män inom politik och krig, vetenskap eller konst liksom 
en eller annan drottning eller adelskvinna. Från omslagen blickar kungligheter 
och presidenter ner mot sina undersåtar, vetenskapsmän och konstnärer riktar 
visionärt sina blickar mot skyn medan soldater marscherar målmedvetet framåt 
eller är uppslukade av stridens hetta. En gång i tiden manifesterade den här ty-
pen av bilder politisk och kulturell makt eller manade till beundran eller lojalitet 
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( Burke 2001 ). Idag görs dessa forna tiders politiska och intellektuella ledare till 
omslagspojkar och omslagsflickor på ett liknande sätt som intagande kvinnliga 
ansikten på omslagen till mode- och skönhetstidningar pockar på uppmärk-
samhet och lockar till en värld av mode, skönhet och flärd ( jfr McCracken 
1992 ). Utan att gå in för djupt in i den psykoanalytiskt inspirerade blickteorin 
( Mulvey 1975 ), kan det konstateras att historiens män och kvinnor här får anta 
den klassiska feminina positionen av att bli beskådade och begärda. Deras roll 
blir att ingå i det sammanhang som blicken skapar snarare än att vara huvud-
personen i sitt eget livs berättelse. Samtidigt riktas dessa historiska män och 
kvinnor blickar oftast rakt mot betraktaren och etablerar en relation till henne 
eller honom.

När de som medverkade vår studie själva beskriver hur de närmar sig tid-
skrifter och böcker lägger de allra flesta inte mycket vikt vid bildmaterialet. 
Tvärtom, de skriver in sig i ett förhållningssätt till historia som ger det skriftliga 
ordet företräde framför visuell kommunikation. Det som betyder något för dem 
är vilka ämnen som behandlas och när en forskare frågar vad det är som intres-
serar dem skriver de fram ett intresse för individuella livsvillkor och öden som 
blir både kognitivt, affektivt och personligt. 

Deltagarna i studien beskriver hur de dras med i berättelser om politiska 
ledare som kejsare Augustus, Napoleon eller Potemkin och genom dessa skapar 
kunskap om politiska skeenden och maktutövandets anatomi. En bok om de 
Gaulle ger en av intervjupersonerna möjligheten att beskriva inrikespolitiska 
drag i Frankrike under andra världskriget, hur landet delades av ockupationen, 
hur det påverkade förhållandena till kolonierna i Nordafrika och förbindelserna 
mellan de Gaulle och Churchill. Vidare, läsaren skriver fram sig som en kunska-
pare med ett bestämt mål : han läser om de Gaulle för få veta mer om Frankrikes 
1900-talshistoria eftersom han har kollegor i Lyon. 

Andra intervjupersoner beskriver hur det förflutnas levnadsöden skapar 
möjligheter för dem att leva sig in i andra människors öden och ”fantisera sig 
in i en annan tid, en annan värld”. De skriver fram ett empatiskt förhållnings-
sätt till människor som har en vardag med helt olika materiella och idémäs-
siga omständigheter än vad de själva har. Ofta är det ”medborgarens” eller ”den 
vanliga människans” erfarenheter som ger stoff till manifestationer av empatiskt 
intresse. Men flera skriver fram att de specifikt blivit gripna och intresserade av 
Marie Antoinette och Katarina de Medici eller brittiska regenter som Henrik 
VIII och drottning Elizabeth I, det vill säga regenter vars levnadsbanor innehål-
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ler dramatiska maktkamper som ömsom vinns och ömsom förloras och vars liv 
gestaltas på olika sätt i böcker, artiklar och visuellt överdådiga kostymdramer i 
film och på tv. 

Det känns som om jag träffat dessa personer i verkligheten, det var smått gripande 
att följa dem utan spelfilmens påklistrade dramaturgi, pappan Ludvig XV som dog 
i smittkoppor, kungaparet som hade svårt att ”fullborda sitt äktenskap”, kungaparets 
dotter som fick skiljas från sina föräldrar när de avrättades…

Här kontrasterar en av intervjupersonerna en dramadokumentär om Marie 
Antoinettes liv med spelfilmen och formar en berättelse om familjen omkring 
henne som om det vore personer som han träffat här och nu. Han beskriver det 
som han lever sig in i historien sida vid sida med de förflutnas gestalter och med 
en relation till dem. 

De två intervjupersoner som refererats och citerats här placerar in sig själva 
i historien i relation till berättelser om historiska personer. För flera av dem 
som deltog i studien ligger inlevelsen och kunskapandet om berömda mäns och 
kvinnors liv parallellt med släktforskning som är ett annat sätt att placera in sig 
själv i historien och samtidigt medverka till att det förflutna skapas.  

När intervjupersonerna på olika sätt placerar in sig själva i historien kan det 
ses som en form av re-enactment. Att återskapa det historiska, söka realism och 
autenticitet genom att sätta sig i historiska personers ställe blir en allt vanligare 
väg till historisk kunskap. Det sker både på fantasins väg i relation till bilder och 
det skrivna ordet och kroppsligt, sensoriskt när ”historiska återskapare” går runt 
i historiska miljöer, äter äldre former av mat och erfar känslan av fuktigt ylle 
mot kroppen i egentillverkade historiska dräkter ( de Groot 2009 ; McCalman & 
Pickering 2010 ). I R.G Collingwoods ( 1946 ) historiefilosofi hänvisar re-enact-
ment till en reflekterat, värderande och planlagt sätt att skapa historia genom att 
sätta sig in i andra människors tankar. I samtidens personifierade performativa 
historieskapande blir kunskapande och inlevelse ofta två kommunicerande kärl.    
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