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Abstract - The past emerges in the meeting with the human 

 

The purpose of this study is to analyze different aspects of a portraying of individuals from a time 

past. It is concentrated around questions about why it is important to show the people’s stories in, for 

example, exhibitions and under which conditions this would serve as a good use of history according 

to different theories about history and the portraying of it.  

 

I have chosen the theories of Freidrich Nietzsche and Georg Simmel as a tool to analyze different 

aspects of the portraying of people from the past. Nietzsche’s theory about the different ways in which 

we use the past and Simmels theory about the meeting between a viewer and a cultural experience. 

In this study I have used a case-study as an example of the stories that can be found in different 

archives and used in exhibitions.  My study is called The case of Anna and is about Anna, who lived 

in the Swedish village of Bankekind in the 1820’s.  

 

My conclusions after analyzing my case-study and the differences theories about the portraying of 

the past is that a portraying of the “ordinary” people and their stories can be interesting and relevant 

for those who see it. They can provide a new view of a historical event and interest us thorough 

different themes that people of today have in common with people, like Anna, from the past.  

 

Sammanfattning – I mötet med människan träder historien fram 

Syftet med denna uppsats är att analysera olika aspekter av ett gestaltande av enskilda människor från 

förr. Uppsatsen är centrerad kring frågor som varför det är viktigt och givande att låta enskilda män-

niskor från förr ta plats i exempelvis utställningar samt hur detta skulle kunna genomföras.  

 

Jag har i denna uppsats valt att arbeta med Freidrich Nietzsche och Georg Simmels teorier för att på 

så sätt närma mig de undersökta frågorna. Nietzsches teorier kring olika typer av historieanvändning 

och Simmels teori kring mötet med kulturella yttringar har varit viktiga. Jag har använt mig av en 

fallstudie, som jag valt att kalla fallet Anna, som ett exempel på en berättelse från arkiven som kan 

bli intressant att gestalta. Studien handlar om Anna, som lever i Bankekind på 1820-talet.  

 

Mina slutsatser efter en analys av min fallstudie och de studerade teorierna är att ett gestaltande av 

vanliga människor från förr kan vara intressant och relevant för den som kommer i kontakt med den. 

Dessa gestaltningar kan bidra med en ny vinkling av ett historiskt skeende och intressera oss genom 

de allmängiltiga inslag som vi idag har gemensamt med människor, som Anna, från förr.  
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Inledning 

 

Historiens förmåga att fascinera och fängsla människor är lika uppenbar som otvetydig. Detta intresse 

tar sig uttryck på olika sätt. Det finns kanhända lika många relationer till det förflutna som det finns 

människor. När det gäller att gestalta och förhålla sig till det förflutna finns det många olika vägar att 

gå. Man kan fråga sig vad historiens roll är och bör vara i dagens samhälle. Om denna fråga ställs till 

sin spets skulle den kunna sammanfattas i huruvida historien ska vara ett vetenskapligt forskningsfält 

eller en ingång till subjektiva känslor och upplevelser. Här presenteras två skilda uppgifter för 

historien – och i förlängningen också två olika sätt att förhålla sig till hur man kan gestalta historien 

på olika sätt. Jag tror att historia både är en vetenskap och en skapande konstnärlig verksamhet. Detta 

medför att det mest eftersträvansvärda historieanvändandet dels förhåller sig till traditionella 

karaktäristika för historia; autenticitet, källkritik och fakta men även dels förhåller sig till relationen 

till betraktaren, känsloskapande och allmänmänskliga temata. Utifrån dessa kriterier blir kraven på 

gestaltningar med historiskt tema höga. 

 

Jag har länge fascinerats av vanliga människor från förr; de som levde sina liv långt bort från krig, 

rikedom och ära och kanske hade svårt att få sin tillvaro att gå ihop. Ännu mer intressant blir det när 

någon av dessa människor lämnar ett avtryck i ett arkiv och gör det möjligt för oss som är intresserade 

att läsa om dem flera hundra år senare. Det är främst människor som på ett eller annat sätt inte betedde 

sig som samhället förväntade sig som man kan hitta i arkiven. De skötsamma står endast med som 

namn i de tjocka böckerna. De som ställde till med problem av olika slag i sina hemsocknar lämnar 

således ett mer omfattande material till eftervärlden. Här kan man följa processer hos kyrkliga och 

världsliga domstolar där olika instanser försöker komma till rätta med olika problem i sin närmiljö. 

Även i dessa fall; där källmaterialet är mer omfattande och man kan läsa vad exempelvis ett kyrkoråd 

tycker om en besvärlig kvinna från Bankekinds socken under 1820-talet gäckar oss de enskilda 

människorna. Kanske blir arkivstudier och sökandet efter spår i arkiven så intressant just på grund av 

denna onåbarhet. Hur kan man gestalta enskilda människor från förr i exempelvis utställningar? 

Genom användandet av en fallstudie från 1800-talet; fallet Anna, har jag förhoppningen att mer 

konkret kunna närma mig dessa frågor. 

 

Ansatsen i denna uppsats är inte att teckna en heltecknande bild över de frågor som jag undersöker. 

Målet blir snarare att vidare utforska några specifika ingångar till ämnet, med en avstampspunkt i de 

frågor som jag anser vara mest intressanta att diskutera. Min egen tjusning och fascination inför ämnet 

kan förhoppningsvis tjäna som ingång till diskussion och inspiration för de som delar intresset för att 

visa de människor som genom sin onåbarhet fortsätter att fängsla och beröra ända in i vår egen samtid. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

I denna uppsats är ambitionen att diskutera villkoren för gestaltningar med historiskt innehåll genom 

att använda mig av ett exempel i form av en fallstudie som jag har valt att kalla fallet Anna. Främst 

ska detta handla om hur man skulle kunna bygga upp en gestaltning kring en enskild person från förr 

och fallet Anna får här tjäna som ett exempel för hur detta skulle kunna göras. Fokus ligger främst på 

utställningsmediet men även mer generellt. Mötet mellan en gestaltning och den som betraktar den 

kommer att ha en central roll. Jag har för avsikt att utforska vad som händer i detta möte när människor 

av idag möter olika typer av gestaltningar med historiskt innehåll. Ett av målen blir här att kunna dra 

slutsatser om villkor för producerandet av exempelvis historiska utställningar. Det historiska området 

torde vara förenat med för ämnet specifika förutsättningar och jag har för avsikt att arbeta med olika 

teser som behandlar historiens uppgift och plats i samhället. Hur man väljer att definiera 

historieanvändandets syfte blir avgörande för hur en gestaltning med historiskt tema bör utformas. 

Jag arbetar här med en specifik fallstudie för att genom att analysera den komma fram till hur den 

skulle kunna gestaltas inom exempelvis en museal kontext. Här är förhoppningen att genom mer 

allmänna teorier om exempelvis historieanvändandets villkor kunna snäva in resonemangen och 

applicera dem på mitt enskilda exempel. 

 

Jag arbetar utifrån olika teser vad gäller mötet mellan olika typer av kulturyttrande och den som möter 

det visade. En av ingångarna till detta ämne är att man i mötet med olika typer av mänskligt skapande; 

konstverk, teaterföreställningar, utställningar och litterära verk kan förändras och påverkas på olika 

sätt. Denna verkets potentiella påverkan på betraktaren torde vara beroende av någon typ av framgång; 

ett verk man anser vara bra påverkar en sannolikt mer än någonting man finner ointressant, banalt 

eller för komplicerat. Med utgångspunkt i egna erfarenheter tror jag att man ibland som besökare kan 

känna att det som visas inte är betydelsefullt för en själv – vilket leder till att gestaltningen inte når 

fram och att budskapet går förlorat. I en för betraktaren framgångsrik, eller lyckad, gestaltning blir 

förloppet annorlunda. Jag kommer att arbeta utifrån tesen att det i varje möte mellan en betraktare 

och en gestaltning finns en möjlighet till att något uppstår eller förändras hos betraktaren. Vad är det 

som kan uppstå – och hur kan man som betraktare av olika kulturella yttringar förändras på olika plan? 

Utifrån dessa frågor blir det intressant att resonera kring relationen mellan verk och betraktare samt 

olika typer av seende som den senare använder sig av i dessa möten.   

 

Syftet med denna mastersuppsats är således att genom användandet av en fallstudie resonera kring 

gestaltningsvillkor av enskilda individer från förr. Fokus ligger på att diskutera vari nyttan och 
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relevansen kan ligga i vad gäller skapandet av exempelvis utställningar kring ett enskilt människoöde 

samt att redogöra för olika infallsvinklar vad gäller hur en sådan gestaltning skulle kunna se ut. 

 

Jag har för avsikt att uppfylla syftet genom att besvara följande frågeställningar: 

 

1. Vari ligger värdet med att gestalta enskilda människor från förr; när och varför kan en gestaltning 

uppbyggd kring ett enskilt livsöde bli intressant för de som ser den? 

 

2. Vilka element finns i fallstudien om Anna som skulle kunna vara givande att åskådliggöra – under 

vilka premisser blir ett gestaltande av fallstudien ett exempel på ett gott användande av historien 

enligt olika teorier? 

 

3. Hur skulle man kunna utforma en gestaltning kring fallstudien om Anna utifrån olika teorier kring 

seende och mötet mellan betraktaren och det som visas; vad blir målet med en sådan gestaltning och 

hur kan man uppnå detta mål? 

 

1.2 Avgränsningar 

Avgränsningarna i denna uppsats ligger på två plan; jag har valt att använda mig av enbart en fallstudie 

och även valt att avgränsa uppsatsen till att behandla vissa diskussioner kring historieanvändning och 

gestaltning med historiskt innehåll. Vad gäller avgränsningen inom fallstudien har jag för avsikt att 

närmare utreda villkoren för detta inom metodkapitlet. 

 

Diskussionen kring avgränsningen av de frågor jag har valt att diskutera i denna uppsats kan vara värt 

att nämna något om. Frågorna jag har valt att behandla inom denna uppsats handlar främst om mötet 

mellan historien – här i form av min fallstudie – samt fältet för gestaltningar (sett ur främst ett musealt 

perspektiv). Villkor för olika typer av historieanvändande och historiska framställningar kan 

diskuteras ur många olika perspektiv. De frågor jag har valt avgränsas till att handla om relevans; 

varför det är viktigt att gestalta individer från förr samt villkor för hur en sådan gestaltning skulle 

kunna göras. Även inom dessa frågor har en avgränsning skett; jag har valt att beröra vissa aspekter 

ganska djupt, vissa mindre och vissa inte alls. Jag har valt att behandla de frågor jag ansett vara mest 

givande och intressanta att fördjupa mig i och min förhoppning är att samma frågor skall väcka 

intresse även hos andra. Förhoppningsvis kan mina avgränsningar ses som ett avstamp för dels 

forskning kring samma frågor samt dels en utvidgad forskning kring andra villkor som är behäftade 

med gestaltandet av enskilda människor från förr på det sätt som jag resonerar kring inom arbetet 
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med denna uppsats. 

 

Vad gäller fallstudiens avgränsning i tid och rum återkommer även denna fråga inom 

metoddiskussionen. Det kan dock nämnas att avgränsningen till den lilla östgötska socken Bankekind 

(eller Svinstad som den hette när fallstudien tilldrog sig) samt åren kring 1820- talet är vald genom 

en kombination av tillgänglighetsfrågor och slump. Äldre handlingar tenderar att vara svårlästa 

medan yngre handlingar ibland kan bli svåra att använda på grund av olika sekretessfrågor. Socknen 

i fråga valdes eftersom jag ville titta på handlingarna inom en mindre socken. Valen vad gäller 

fallstudiens avgränsning kan egentligen ses på två diametralt olika sätt; å ena sidan är de oerhört 

viktiga eftersom fallstudien som jag kom att upptäcka och senare välja ut har en sådan bärande 

funktion inom denna uppsats. Å andra sidan skall fallstudien endast tjäna som ett exempel för hur 

man skulle kunna resonera vid en gestaltning av densamma och liknande berättelser. Min egen tanke 

är således att mina teorier skall kunna vara applicerbara även på andra fall – vilket gör att 

urvalsprocessen till fallet Anna blir mindre relevant i sammanhanget. Om mina teser är valida skulle 

även andra fallstudier kunna tjäna som exempel för hur man skulle kunna använda sig av historien i 

mötet med enskilda individer från förr. 

 

1.3 Tidigare forskning 

Att teckna en bild av den för uppsatsen mest relevanta forskningen är sällan en helt enkel uppgift. 

Inom arbetet med denna uppsats visade sig denna uppgift dock vara särskilt utmanande – och kanske 

just därför särskilt intressant. Jag har därför valt att inleda detta kapitel med en diskussion kring denna 

uppsats förutsättningar för att därefter kunna leda in resonemanget kring särskilda forskarströmningar 

och -fält som är betydande för denna uppsats. 

 

Uppsatsen befinner sig på flera plan i en intressant skärningspunkt. Man kan säga att den befinner sig 

där historieforskningen möter fältet för – främst musealt – gestaltande. Den befinner sig dessutom på 

en arena där det professionella utövandet möter privat ”amatörforskning” i form av släkt- och 

hembygdsforskning och i viss mån även litterära ansatser baserade på historiska händelser med mer 

eller mindre framträdande inslag av autenticitet. Trots att den första skärningspunkten kanhända är 

den mest relevanta att utveckla inom detta kapitel anser jag att man i detta fall inte kan bortse från 

det arbete som sker utanför den professionella sfären. Jag har i för avsikt att nämna något om det 

möte som äger rum mellan det akademiska arbetet och de privata intresseområdena för att 

förhoppningsvis genom denna diskussion ringa in i vilken kontext just denna uppsats befinner sig i. 
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Själva ansatsen att intressera sig för enskilda människor från förr; deras liv, öden och efterlämnade 

spår (eller frånvaron av dessa) är tätt kopplat till lokala sammanhang utanför de professionella 

sfärerna. På nättidningen Rötter, som ges ut av Sveriges släktforskarförbund kan man under 

fliken ”för nybörjare” läsa att: 

 

Släktforskning är jakten på en svunnen tid. Men jakten sker inte via historieböckerna, där väldiga 

krigshärar blandas med en namnlös allmoge i invecklade historiska skeenden. I stället tar vi en annan 

väg in i historien – vägen via den enskilda människan av kött och blod som grät och svor, dansade 

och skrattade här på jorden före oss. Vi låter våra egna förfäder utgöra utgångspunkten när vi går 

på upptäcktsfärd i det förgångna.1 

Här kan man tydligt se likheterna mellan släktforskarnas ansats och min egen. Texten berättar att det 

i den enskilda människans öde finns någonting intressant som är värt att leta reda på för att närma sig 

historiska skeenden. I ovanstående stycke blir dock slutsatsen att det är genom ens egna förfäders 

historia man bör låta göra sitt inträde i den historiska undersökningen. I min uppsats arbetar jag efter 

devisen att en gestaltning av en enskild människas liv och öde kan vara intressant och givande ”i sig 

själv” i mötet med en större publik. Det behöver inte nödvändigtvis vara i mötet mellan den enskilde 

släktforskaren och dess anfader som det mest givande mötet med historien uppstår. Ansatsen utvidgas 

således från det privata, att man som enskild släktforskare forskar om sina egna släktingar och bevarar 

sina resultat för sig själv, till det mer offentliga och professionella sammanhang som exempelvis utgår 

ifrån museum till dess besökare. Kärnan kan dock i högsta grad sägas vara densamma. 

 

Släktforskning och hembygdsforskning å sin sida har sina egna rötter och föregångare. En influens 

som dessa aktörer delar med min uppsats är således värdet i att föra fram de vanliga människornas 

berättelser. En influens som blir viktig att nämna i detta sammanhang blir de lokalhistoriska 

strömningarna som blev inflytelserika under 1960-talet i Sverige. Fokus förflyttades från det stora till 

det lilla och hembygdsföreningarna kunde bidra med mycket forskning kring den egna trakten.2 Idag 

finns flera organisationer som arbetar i olika former för att lyfta fram det lokala och traktens olika 

kända personer. Det är således i mötet mellan det privata och det professionella som denna uppsats 

befinner sig. Min förhoppning är därför att denna text kan bidra till att ytterligare länka samman dessa 

två områden och öka kopplingen genom att förhoppningsvis ställa och besvara frågor som kan vara 

relevanta för utövarna inom bägge sfärerna. 

 

                                                 
1http://www.genealogi.se/ 31/3-13 kl 15.30 
2http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/lang/lokalhistoria?i_h_word=gr%C3%A4v%20d%C3%A4r%20du 31/3-13 kl 17.30 

http://www.genealogi.se/
http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/lang/lokalhistoria?i_h_word=gräv%20där%20du


10 

 

Efter en kort genomgång av hur denna uppsats förhåller sig till exempelvis släktforskning blir det nu 

dags att gå vidare till att kartlägga de olika forskningsfält som har haft betydelse för tillkomsten av 

denna uppsats. Uppsatsen rör sig i huvudsak mellan två stora forskningsfält; ett som handlar om 

historiebruk och ett som handlar om gestaltande, främst ur en museal kontext. Uppsatsen tangerar 

även så vitt skilda ämnen som socialhistoria, estetik och olika slags seende. Det blir därför mycket 

svårt att teckna en helt omfattande bild över den tidigare forskning som kan vara relevant i 

sammanhanget. Ambitionen blir därför att teckna en bild över den forskning som varit mest relevant 

inom författandet till denna uppsats. Till syvende och sist handlar det om forskning som tar ställning 

i frågan vad historien ska användas till samt hur detta bäst skall utföras, samt hur man ska se på 

forskning som koncentreras kring enskilda människor. 

 

Det första jag har valt att ta upp handlar om forskning som koncentreras kring den enskilda människan. 

Här kan man skönja olika strömningar genom åren. Motsättningen mellan ett aktörs- och ett 

strukturorienterat synsätt är klassisk och utvecklingen kan sägas utgöras av en pendelrörelse som rör 

sig från den ena polen till den andra. På senare år finns flera forskningsområden där den enskilda 

människan från förr tillåts att ta mer plats. Genom Annalesskolan kom strömningar som öppnade upp 

för ett gestaltande av människor. Verk som Carlo Ginzburgs Osten och maskarna, som gavs ut 1982, 

berättar en historia om en viss tid eller mentalitet genom att fokusera på en enskild person. Även 

andra forskare inom Annales-skolan har utforskar dessa frågor, speciellt inom den senare 

generationen av denna skola kan man hitta verk som låter individen ta plats. Här kan forskare som 

Michel Vovelle och Daniel Roche nämnas. Det finns även svenska forskare som tar avstamp i 

liknande frågor. Bland de mest kända kan nämnas Eva Österberg, som utforskar mentaliteter och 

samhälleliga kontexter. Det skall dock tilläggas att många forskare idag använder sig av olika typer 

av fallstudier där enskilda människor får fungera antingen som representanter för ett visst samhälle 

under en viss tid eller som illustration på hur en människas liv kunde te sig under en viss tidsperiod. 

Detta sker simultant inom flera olika historiska forskningsområden. 

 

Frågor kring hur historien skall användas har funnits sedan historieberättandets begynnelse. Även 

dessa frågor sträcker sig genom de olika historiska forskningsfälten och genomsyrar dessa på olika 

sätt. Dessa frågor, som ju intresserat så många människor under så långt tid, är lika allmängiltiga som 

tidlösa. Här handlar teorierna kring vad historiens uppgift egentligen skall vara – och vad som i 

förlängningen även blir målet med en gestaltning med ett historiskt innehåll. Forskning kring 

historiebruk behandlar frågor kring exempelvis hur olika aktörer använder sig av historien och vad 

detta ger för konsekvenser. Detta fält ligger innehållsmässigt nära andra historiskt orienterade 

inriktningar som exempelvis historiedidaktik och historiekultur. Alla typer av historieanvändande har 
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olika inneboende förutsättningar, möjligheter och kanske även risker - och det är i fältet för 

historiebruk som dessa frågor kan diskuteras. Här finns även de frågor som jag resonerar kring – hur 

kan och bör exempelvis museum använda sig av historien för att nå målet med sina gestaltningar? 

Genom fältet för historiebruk blir det möjligt att mer konkret närma sig olika frågor kring hur historien 

bör användas. För denna uppsats är det ur ett historiebruksperspektiv främst Peter Aronssons 

forskning som haft betydelse. Frågorna som jag ställer mig är dock relativt tidlösa, vilket ger att flera 

betydligt äldre verk har haft betydelse på uppsatsens utformning. Detta ger uppsatsen en egen ingång 

till historiebruksfältet. Min förhoppning är att denna uppsats ska bidra med ett nytt perspektiv och 

med nya frågor som är relevanta inom detta fält.  

 

Att de frågor jag valt att diskutera i denna uppsats på många sätt kan ses som tidlösa avspeglas även 

i det sista fältet som jag har för avsikt att beröra. Detta fält behandlar frågor om gestaltande, främst 

sett ur ett musealt perspektiv. Det jag kan konstatera här är att den litteratur som kommit att bli 

relevant i skapandet av denna uppsats är av mer klassisk natur och kan inte sägas höra till den mer 

aktuella forskningen i ämnet. Snarare är det klassiska frågor om seende och mötet mellan det som 

visas och den som kommer att betrakta det visade som kommer i fokus. Anledningen till detta är att 

jag anser dessa verk vara aktuella än idag. Det finns naturligtvis mer kontemporär forskning kring 

mötet mellan en betraktare och det som visas i olika sammanhang, men detta får en mer undanskymd 

roll i denna uppsats. 

 

Denna uppsats befinner sig således på en punkt där flera forskningsfält möts. Det finns inte mycket 

litteratur som ämnesmässigt befinner sig i samma skärningspunkt och behandlar de specifika 

villkoren för skapa gestaltningar med historiskt innehåll. Den relativt tidlösa ingången som finns i 

denna uppsats medför att den koncentreras till allmänna frågor. Detta medför som jag tidigare nämnde 

att det på ett sätt kan sägas bli svårt att placera in uppsatsen i ett aktuellt debattläge. Å andra sidan är 

frågor kring historiens användande alltid aktuella på olika sätt och nivåer i samhället. Jag har i denna 

översikt poängterat att min uppsats tangerar både den privata forskning som utförs runt om i landet 

och den professionella forskning som bedrivs vid olika institutioner. Det är kanske främst i denna 

kontext som uppsatsen skall ses; det är i det dynamiska fältet där individer från förr möter dagens 

människor – och de intressanta frågor som uppstår i detta möte - som denna uppsats hör hemma. 

 

1.4 Metoddiskussion 

Vad gäller uppsatsens metod finns en del ställningstaganden att motivera. Det första 

ställningstagandet som jag har för avsikt att resonera kring blir det kanske mest framträdande inom 
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denna uppsats: att låta en fallstudie illustrera möjligheterna till ett gestaltande av enskilda individer 

från förr. Att resonera kring användandet av en fallstudie, att motivera urvalet och klargöra 

inneboende möjligheter och begränsningar med arkivforskning som delmetod blir en viktig del i 

metodarbetet. Lika viktigt blir det att motivera mitt arbetssätt i de mer teoretiska delarna av uppsatsen. 

Här kan metoden närmast beskrivas som någon typ av kritisk närläsning, där jag plockar ut vissa för 

uppsatsen viktiga frågor och diskuterar dessa mer ingående. Frågorna som jag valt att inrikta mig på, 

samt metoden som sådan är även den värd en diskussion. Inledningsvis har jag dock för avsikt att 

resonera kring användandet av fallstudien som en metod samt dess roll i denna uppsats. 

 

1.4.1 Fallstudien som metod 

Först och främst blir en definition av ordet fallstudie och vad detta begrepp specifikt innebär i denna 

uppsats nödvändig. Ordet används i flera olika sammanhang och får därmed olika innebörd beroende 

på situation. Nationalencyklopedins webbtjänst bidrar med en definition av ordet; En fallstudie är en 

detaljerad undersökning av ett särskilt fenomen - t.ex. en individ eller en grupp - i ett större 

forskningssammanhang och används för att nyansera, fördjupa och utveckla begrepp och teorier, 

ibland även för att illustrera eller stärka hypoteser.3 Fenomenet som studeras i mitt fall är de specifika 

sidor i kyrko- och domstolsprotokoll som handlar om Anna Hjortberg och hennes möte med sockens 

myndighetspersoner. Studien tar sin början år 1819 när den första anteckningen om Anna finns i 

kyrkorådets arkiv (det är möjligt att det fanns anteckningar om Anna tidigare, men många av 

kyrkorådet i Bankekinds tidigare protokoll brann upp i biblioteksbranden i Linköping 1996) och slutar 

med Annas död och dess eftermäle år 1829. Tidsperioden som undersöks blir därför relativt lång, 

medan omfattningen vad gäller plats och inblandade aktörer blir betydligt mindre. 

 

Det finns en del risker som generellt sätt är behäftade med användandet av en fallstudie inom 

forskningen. Dessa risker skulle kunna anses vara kopplade till den kvalitativa metoden i allmänhet; 

går det att söka svar på en fråga genom att isolera det lilla i form av en specifik händelse eller plats? 

En som endast studerar det lilla utan att vidare bry sig om det större sammanhanget riskerar kanhända 

att få en felaktig bild av en händelse. 

 

Här gäller det således att använda sig av fallstudien som metod på ett medvetet sätt där man som 

forskare blir medveten om de specifika risker och möjligheter som kan sägas finnas i 

fallstudieanvändandet inom den egna forskningen. Nästa uppgift blir att föra ett resonemang om hur 

                                                 
3http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/lang/fallstudie 10/4-13 kl 20.00 

http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/lang/fallstudie
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fallstudieanvändandet sett ut i denna uppsats. 

 

1.4.2 Användandet av fallstudie i denna uppsats 

I denna uppsats har jag, som tidigare nämnts använt mig av en fallstudie som hämtats från olika arkiv 

i Bankekind. Främst har materialet utgjorts av domböcker, men även husförhörslängder och protokoll 

från kyrkorådets möten har använts. Inledningsvis har jag för avsikt att kort nämna något om 

urvalsprocessen till studien. Jag visste tidigt att jag ville arbeta med de spår som ”vanliga människor” 

(vanliga i bemärkelsen att de inte var kungligheter eller andra kända personer) lämnar i olika typer 

av arkiv under sin livstid. Tiden för studien var av mindre betydelse, men jag ville hålla mig på 1800-

talet eftersom urkunderna som skrevs innan den tiden tenderar att vara betydligt mer svårlästa och att 

man med urkunder som tillkom under 1900- talet kan behöva ta ställning till frågor kring sekretess. 

Jag valde även att hålla området för studien inom Östergötland samt i en mindre socken. Målet var 

att hitta ett fall som inte var ett solklart brottsfall, utan främst byggde på någon typ av socialt samspel, 

eller brist på sådant, på lokal nivå. Tanken var därför att jag skulle studera kyrkorådets protokoll. Här 

diskuterades bland annat människor som ställde till med mindre förseelser och ”allmän oreda” utan 

att för den skull ha begått ett brott som skulle kunna generera en dom i en världslig domstol. Slumpens 

val föll på socknen Bankekind, eller Svinstad som den hette på 1800-talet, och på första sidan i ett 

häfte innehållandes spridda, eldsvedda handlingar från kyrkorådets protokoll (många av dessa 

handlingar förstördes helt i biblioteksbranden 1996) hittade jag den första anteckningen om en Anna 

Hjortberg, som ställt till med bråk i socknens fattighus. Genom att följa dessa spår genom 

arkivmaterialet hittade jag fallstudien, som sedan fick bli en av byggstenarna på vilka denna uppsats 

vilar. 

 

Mitt användande av fallstudien om Anna är bärande för hela uppsatsen och dess utformning. Precis 

som att jag anser att det kan vara givande att låta en enskild individ vara i centrum för olika typer av 

gestaltningar anser jag det vara givande att på samma sätt låta denna uppsats byggas kring samma 

förutsättningar. Fallet Anna, som jag har kommit att kalla studien får således tjäna som ett exempel 

för hur man skulle kunna resonera kring varför det är viktigt att låta enskilda ”vanliga” (enligt min 

definition ovan) människor ta plats inom historiska utställningar samt hur detta skulle kunna utföras 

på olika sätt. Genom att ställa samma frågor till andra berättelser om enskilda människor från förr 

kan man förhoppningsvis hitta ännu fler ingångar till detta område och på så sätt ytterligare vidga 

möjligheterna för hur man skulle kunna låta olika människors berättelse komma fram ur arkiven. De 

olika temata som jag tycker mig se är specifika för fallet Anna, men kan således förhoppningsvis 
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tjäna på ett exempel på olika frågor som skulle kunna vara givande att lyfta fram även i andra fall. 

 

Jag anser att detta åskådliggör några av de viktiga frågor som kan komma i dager vid ett visande av 

vanliga, enskilda människor från förr. Det blir således inte i första hand frågor om urvalsprocessen 

till fallstudien som blir viktiga att diskutera. Inte heller huruvida fallstudien är representativ för sin 

tid eller tecknar en rättvisande bild över förhållandena i en östgötsk socken under den första hälften 

av 1800-talet. Det viktiga att resonera kring blir snarare hur jag väljer att diskutera villkor för ett 

gestaltande av enskilda personer utifrån fallet Anna samt hur effektivt ett användande av en fallstudie 

blir inom denna process. Fallstudien presenteras således inte för att vara representativ för någonting 

annat än sig själv förutom vad gäller fallstudiens förhållande till andra fallstudier av samma karaktär. 

Genom att ha fallstudien som ett konkret exempel på hur en berättelse som är centrerad kring en 

enskild människa skulle kunna se ut är målet att mina teser och ingångar skall framstå tydligare och 

ha en mer omfattande förankring till verkliga förhållanden inom fältet för gestaltningar med historisk 

tematik. 

 

1.4.3 Kritisk närläsning 

Den metod som används i arbetet med att bearbeta fallstudien och applicera den på bland annat 

Nietzsches och Simmels teorier kan bäst benämnas som kritisk närläsning. Detta innebär en närstudie 

av det som läses, där texten i sig kommer i fokus under läsandet. Här blir mina egna tolkningar och 

ingångar till ämnet viktiga för analysens resultat. Även de texter av Nietzsche och Simmel, vilka jag 

har för avsikt att vidare presentera under teorikapitlet, har valts ut tack vare deras potential att besvara 

de frågor som jag anser vara mest intressanta att diskutera. Florén och Ågren beskriver hur den 

vanligaste kritiken som brukar framföras mot användandet av kvalitativa metoder är att de kan sägas 

vara behäftade med en risk att bli för koncentrerade på det lilla och specifika. Man tenderar att missa 

den större bilden av något och dra för stora slutsatser på ett litet material. De skriver vidare att man 

bör välja den metod som känns mest logisk och givande för den typ av forskning som skall utföras.4 

Vad gäller min uppsats var valet av den kvalitativa metoden givet och fokuseringen på det lilla och 

specifika är inget som jag anser ligger uppsatsen till last, utan ger en möjlighet att se det studerade 

genom olika synvinklar. Inom ramen för min studie var en närläsning av få texter det mest naturliga 

valet, vilket medför att de texter som valt ut får ett stort utrymme. De lästa texterna påverkar resultatet 

av analysen på flera olika sätt. De metodologiskt orienterade frågor som finns att ställa sig kring dessa 

ställningstaganden blir således koncentrerade kring två olika frågor. Den första handlar om de frågor 

                                                 
4Florén, Anders och Ågren, Henrik Historiska undersökningar (Malmö 2009) s. 59 
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som ställs och besvaras inom denna uppsats. Är de relevanta och givande; dels ur en forskningsaspekt 

och dels för uppsatsen i sig? Den andra frågan handlar om huruvida de texter som valts ut för att 

belysa samt besvara de frågor som ställs i uppsatsen är relevanta i sammanhanget samt vad de olika 

texterna tillför till uppsatsen. 

 

De frågor som ställs i denna uppsats är som jag tidigare nämnt koncentrerade till att handla om villkor 

för gestaltande av enskilda människor från förr. Under redogörandet av den för uppsatsen relevanta 

tidigare forskningen drog jag slutsatsen att frågorna som ställs inom denna uppsats på flera sätt kan 

ses som tidlösa. Detta gör att de kan studeras ur flera olika perspektiv. Min ambition är därför att 

dessa frågor kan ses som intressanta både ur ett forskningsperspektiv och vad gäller att tillföra 

substans till uppsatsen i sig. Samma tidlöshet som jag tycker mig se i de frågor som intresserar mig 

kan även ses i de texter som valts ut för att besvara samma frågor. Sammantaget med användandet av 

fallstudien om Anna är således ambitionen att min metod skall bidra med ett åskådliggörande av nya 

frågor och ingångar kring villkor för gestaltande av enskilda människor från förr. 

 

1.5 Teoretiska ingångar 

Under arbetet med denna uppsats har jag i huvudsak använt mig av två teoretiska ingångar. Den första 

är Nietzsches teoretiska ställningstaganden kring historieanvändning, där han presenterar olika sätt 

att använda sig av historien på samhällelig och individuell nivå, samt Simmels teori om mötet mellan 

kulturyttringar och den som betraktar dem. Efter en kort genomgång av dessa teorier har jag för avsikt 

att mer ingående beskriva hur jag har valt att använda mig av dessa tankar. 

 

1.5.1 Friedrich Nietzsche – Om historiens nytta och skada 

Den första teori som jag har valt att använda mig av handlar om hur historien kan och bör användas. 

Friedrich Nietzsche (1844-1900) skrev i Om historiens nytta och skada (1874) om det ”överhistoriska” 

samhälle han tyckte sig se i sin samtid. Syftet blir att problematisera kring vårt användande av 

förfluten tid samt göra oss medvetna om vilka konsekvenser våra val ger. På de inledande sidorna 

presenterar Nietzsche följande meningar angående nyttan och skadan med historien: 

 

”Vi behöver historien för livet, för handlingen, inte för att bekvämt vända ryggen till livet, eller som 

en täckmantel för ett självupptaget liv och den fega eller dåliga handlingen. Endast om historien 

tjänar livet vill vi använda den. Ty det finns en värdering och ett sätt att ägna sig åt historia som får 

livet att vissna och degenereras. Att medvetandegöra några av vår tids symptom på detta fenomen 
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kan vara lika nödvändigt som smärtsamt.”5 

 

Nietzsche vänder sig inte mot historien i sig, utan poängterar istället historiens nödvändighet för 

människan och samhället. Det är historieanvändandet i sin samtid som Nietzsche vänder sig mot. Han 

gör redan här en distinktion mellan historia som ”tjänar livet” och historia som får livet att ”vissna 

och degenereras”. Nietzsche är på det klara med att trots att det kan finnas problem med historien i 

samhället så är vi människor oundvikligen bundna till det förflutna. Människan kan avundas djurens 

historiefria tillvaro. Samtidigt varken kan eller vill vi leva som djuren. För att kunna vara lyckliga är 

det dock viktigt att vi ibland kan leva just i nuet och njuta till fullo av det som händer oss just nu en 

stund. Nietzsche beskriver detta som att ”leva ohistoriskt”6. Vi måste också glömma ibland. Till 

minnet hör på så sätt även glömskan, precis som att ljus och mörker hör till varandra hör glömskan 

och minnet ihop. Nietzsche påpekar vikten av att inte fastna i det förflutna.7 

 

Nietzsche gör en distinktion mellan tre olika ”typer” av historieanvändning; den monumentalistiska, 

den antikvariska och den kritiska. Dessa tre typer får representera tre olika förhållningssätt till historia. 

Alla typer behövs i olika situationer, samtidigt som alla tre är förenade med olika risker när de 

används. 

 

”Historien tillhör det levande i tre avseenden: som verksam och strävande människa, som bevarande 

och vördande människa, och, slutligen, som lidande människa i behov av befrielse”.8 

 

Den första typen av historieanvändning kallas av Nietzsche för monumentalistisk. Detta är historia 

för de verksamma och handlingskraftiga människorna. Den monumentalistiska blickar tillbaka för 

inspiration till kraft och dåd. Man kan hämta inspiration och mod ifrån det faktum att stora, svåra 

handlingar redan utförts. Det är dock sällan (aldrig) som historien upprepar sig och förutsättningarna 

är likadana. Detta leder till generaliseringar och det blir den monumentala effekten i sig man söker 

efter. Det finns risker med detta; historien kan bli mytliknande och tolkas om för att passa olika 

ideologier. Dessutom finns det enligt Nietzsche en risk att det som skapas och sker i idag, i nutid, 

framstår som mindre värt mot dåtidens människor och verk som framstår som mer högtstående och 

kraftfulla.9   

 

                                                 
5Nietzsche, Friedrich Om historiens skada och nytta (Stockholm 1998) s. 21 
6ibid, s 25-27 
7ibid, s. 28 
8ibid, s. 40 
9ibid, s. 42ff 
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Nietzsches andra typ kallar han för den antikvariska. Det är historia för den bevarande och vördande 

människan. Ärvda föremål blir extra värdefulla genom det patos de ges av sin ålder. Den antikvariska 

människan känner sin omgivning; hennes stad blir en del av henne själv.  Hon känner sin omgivning 

och vill bevara den. I det bevarade återfinner den antikvariska sig själv. 10  Den antikvariska 

historiesynen skapar en samhörighet med hemorten. Man får ett sammanhang, en trygghet och en 

kontext. Men den starka förankringen i den egna trakten, det individuella och det lilla kan även ge ett 

mycket begränsat synfält. Nietzsche skriver om hur den antikvariska synen riskerar att tappa ”livets 

friskhet”, och bara det gamla blir värdefullt. Härifrån är det inte långt till att den antikvariska 

människan snarare blir en typ av samlare som ska samla på allt som är gammalt. Nietzsche skriver 

att den antikvariska människan ”förstår att bevara, men inte att skapa liv”. Det kan bli svårt att förstå 

det viktiga i nuet och det kan bli svårt att få kraften att utföra handlingar och kanske byta ut ett 

gammalt ting mot ett nytt.11 

 

Det tredje perspektivet Nietzsche presenterar är det kritiska. Här handlar det snarare om att ta ett steg 

tillbaka och granska historien ur ett kritiskt perspektiv. Ibland är det självklart att ”döma” det förflutna. 

Domen är alltid orättvis när livet dömer men samtidigt är detta en oundviklighet. Det är dock förenat 

med risker att döma människorna som levde förr. Nietzsche skriver att vi ju är ett resultat av gångna 

släkter och deras handlingar (och misstag). Vi som lever idag är således en del av denna kedja. Vi kan 

inte förneka det förflutna.12 

 

En av vad som kan sägas vara Nietzsches viktigaste teser i Om historiens skada och nytta handlar om 

historiens potentiella skada. Historien kan fungera rent degenererande på både samhällelig och 

individuell nivå om den används på de felaktiga sätt som nämndes i de olika exemplen. Jag tror att 

Nietzsche försöker sätta fingret på en känsla av hopplöshet, att det var bättre förr och att det inte går 

att ändra sin tillvaro. Kunskapen om tidigare utförda handlingar verkar lamslående istället för 

uppmuntrande och människan lämnas i ett tillstånd av slapphet och apati som till stor del beror på 

den historiska kunskapen. Här har vi människor ett ansvar; att se till att använda oss av historien på 

ett sätt som istället gynnar livet. Detta handlar inte enbart om att använda historien på ett sätt som ger 

styrka och handlingskraft. Det finns gott om exempel på hur människor verkar ha fått inspiration från 

historien till att utföra hemska handlingar. Gamla territoriella gränser får tjäna som förebilder till hur 

landets gränser ska dras idag, oavsett vem som råkar bo där nu. Enskilda individer kan hämta 

förebilder från historien för att utföra dåd som i deras eget huvud är lika ärofyllda och hjältemodiga 

                                                 
10Nietzsche, s. 51 ff 
11ibid, s. 51 ff 
12ibid, s. 57-58 
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som de historiska förebildernas handlingar. Det handlar således även om att historien ska ge rätt sorts 

handlingskraft, som ska vara grundade på insikt och historien och dess verkan och konsekvenser. 

 

En annan företeelse som Nietzsche såg i sin samtid var en historisk ”övermättnad”; historien fick för 

mycket, felaktigt utrymme. En konsekvens av överflödet av historia är att kontrasterna mellan 

människans och samhällets inre och yttre ökar – och personligheten för individen eller samhället 

försvagas. En annan aspekt är hur ”tiden” uppfattar sig själv. Den historiskt övermättande tiden tror 

att den äger rättvisa, något som den gånga tiden inte ägt. Detta leder till att man nedvärderar andra 

tider till förmån för sin egen tid. En annan konsekvens av att leva i en överhistorisk tid är att folkets 

instinkter förstörs. Detta förhindrar mognad för individer och samhället och gör att samhället förlorar 

sin växtkraft och sitt liv. I det överhistoriska samhället har människan drabbats av en ny typ av 

självmedvetenhet. Hon tror att hon lever i slutet av tiden och föreställningen om människans 

framskridna ålder frodas. Tiden börjar betrakta sig själv med ironi som lätt leder till en cynisk 

inställning. Även detta förstör tidens livskraft.13 Ett led i detta var enligt Nietzsche att historien mer 

och mer blivit en vetenskap. Effekten blir här som i fallet med för mycket (och felaktig) bildning. 

Vetenskapen blir snarare en begränsning för människan, en belastning som vi inte kan göra oss av 

med.14 Det handlar om hur man använder sig av historien som vetenskap. Det får inte bli vetenskap 

för vetenskapens skull. Även vetenskapen ska sträva efter att främja livet. 

 

Svaret på frågan om vilken historia som Nietzsche anser vara skadlig blir således att skadan verkar 

ligga i att äga för mycket felaktig, eller framför allt felanvänd eller felriktad kunskap och insikt. Detta 

förstör tiden, samhället eller människan ”inifrån” och skapar en bräcklighet och minskad livskraft. 

Man får känslan av ett tomt skal, som utan ett innehåll som ger stadga, krackelerar vid minsta 

påfrestning utifrån. Äger man för mycket kunskap är risken att man hamnar i någon av ovan 

nämna ”fällor” större än om man inte har någon bildning alls. Samtidigt är det inte all bildning som 

är farlig för individ och samhälle utan fel sort bildning. Om man skaffar sig bildning och kunskaper 

för att främja livet blir läget annorlunda. Ibland måste man till och med lägga historien helt åt sidan 

och leva historielöst för att få kraften att handla och leva i nuet.  

 

1.5.2 Nietzsches roll i denna uppsats 

Nietzsches text har haft en stor och genomgripande roll inom arbetet med denna uppsats. Textens 

betydelse ligger i hur Nietzsche problematiserar och ifrågasätter historiens syfte och plats i samhället. 

                                                 
13Nietzsche s. 70-72 
14ibid, s. 61 
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Han preciserar dessutom hur historien bör användas för att vi ska undvika att falla i de fällor jag 

nämner ovan. Historien bör användas för att främja livet. Att främja livet kan betyda olika saker 

beroende på kontext, men klart är att historisk kunskap och bildning inte endast skall tillskansas, den 

skall levas inifrån och ut. Man måste alltid vara beredd att just motivera nyttan med historian, 

historieforskningen samt historieförmedlingen. Om man inte slappnar av och börjar fastna i ett 

slentrianmässigt producerande av historia minskar risken att man skapar någonting som Nietzsche 

skulle anse vara degenererande historia. Samtidigt som Nietzsche har nära till kritiken av 

historieanvändningen skriver han flera gånger om dess värde och särställning. Det är i det precisa och 

i förmågan att intressera som värdet ligger.15 

 

Detta är något som jag själv har tagit fasta på i denna uppsats. Historieskrivningen ska inte behandla 

det generella. Det är det individuella som är intressant att studera enligt mig och genom att låta dessa 

små berättelser lyftas fram till en större publik kan man förhoppningsvis göra sina egna variationer i 

den välkända (vedertagna) melodin. Det handlar helt enkelt om balans och måttfullhet när man håller 

på med historia. Vi människor har flera inneboende begränsningar som dels hindrar oss från helt 

greppa och förstå historien och dels hindrar oss från att sluta försöka göra just detta. Vi fascineras och 

fängslas av det förgångna och ogripbara. Men inom dessa inneboende begränsningar för människans 

förmåga har människan möjlighet att göra olika val längs vägen. Hur dessa val kan analyseras och 

utvärderas på olika sätt kan Nietzsches text bidra med i denna uppsats. I de tidlösa frågorna om 

historiens syfte och nytta spelar textens ålder mindre roll. Tematiken i Nietzsches uppsats innehåller 

svar på frågor som i allra högsta grad är viktiga för uppsatsarbetet. 

 

1.6.1 Georg Simmel – kulturbegreppet och kulturens tragedi 

Den andra text som jag har valt att använda mig av inom arbetet med denna uppsats är skriven av 

Georg Simmel (1858-1918). I texten Om kulturbegreppet och kulturens tragedi (1911) skriver han 

om hur människan möter kulturella upplevelser. 16  Inledningsvis skapar Simmel en bild av hur 

människans inre är uppbyggt på ett rent abstrakt plan, för att därigenom kunna gå vidare med att 

resonera kring villkoren för mänskligt skapande och upplevelsen av det som skapas. Simmel utgår 

ifrån en tanke om en ”själens idé”; att det finns på ett rent abstrakt plan en fulländad själ inom oss. 

Denna fulländade själ representerar den mest fulländade formen av våra inre. Genom att själen 

utvecklas kommer man närmare denna bild; 

 

                                                 
15Nietzsche s. 93 
16Simmel, Georg Hur är samhället möjligt och andra essäer (Göteborg 1991) s. 168 
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”Ty ingen själ är någonsin det den är för ögonblicket, utan den är något mer. Inom själen finns en 

högre och mer fulländad form av den själv utformad på förhand, overklig men ändå på något sätt 

existerande. Med detta menar jag inte något ideal, som kan namnges eller är fixerat till något visst 

ställe i den andliga världen, utan frigörelsen av expansiva krafter, som vilar i själen själv, 

utvecklingen av dess innersta kärna, som följer sin egen drift att ta form.”17 

 

I människans inre pågår således alltid en utveckling mot ett predestinerat mål eller ideal. Likt Platon 

på sin tid talade om en idévärld blir det tydligt att även Simmel har en tanke om en idé, om det 

fulländade. Detta existerar inom själen själv, och väntar på att frigöras enligt sina egna inneboende 

möjligheter. Denna utveckling frigörs genom att människan kultiveras. Att kultiveras innebär inte att 

man har fulländat någon speciell kunskap eller utbildning; först när dessa kunskaper bidrar till själens 

utveckling och fulländning har en kultivering skett. Det är bara genom att följa själens inneboende 

vägar som man kan bli kultiverad – kultivering kan aldrig komma påtvingad utifrån. Simmel ger ett 

exempel på hur han menar: 

 

”En odlad frukt som trädgårdsmästaren fått fram ur en träaktig och onjutbar vildfrukt, kallar vi 

kultiverad. Eller också, säger vi att det vilda trädet kultiverats till ett fruktträd. Om man däremot 

tillverkar en mast av samma träd […] så säger vi inte, att trädet kultiverats till mast.”18 

 

Precis som att skapandet av en mast blir någonting främmande för trädet kan människan omformas 

på ett lika främmande sätt för henne själv. Då har kunskaperna endast klistrats på hennes yta, och inte 

kommit inifrån. Människan har därmed skaffat sig kultiverade egenskaper och kunskaper, men hon 

har inte själv kultiverats. För att dra en parallell till Nietzsche; hon lever inte sin bildning och kunskap. 

För att själen ska kunna nå fram till sig själv krävs således någonting annat än att bara tillskansa sig 

kunskap. Klart är dock att själen, lika lite som den kan uppnå fulländning genom påklistrad kunskap, 

inte heller kan uppnå denna fulländning enbart utifrån sig själv. Det krävs ett möte med något utanför 

människan själv för att denna process skall upprätthållas. Simmel skriver att själens väg skall gå 

genom värden och strukturer; genom andliga formationer som konst, vetenskap och föremål som är 

resultat av medvetet mänskligt skapande. Simmel skriver om kulturens paradox: 

 

”Detta är kulturens paradox, att det subjektiva livet, som vi upplever i dess kontinuerliga flöde, och 

som av sig själv drivs mot sin fulländning, inte kan nå denna fulländning utifrån sig själv, om man 

betraktar det ur kulturidéns perspektiv, utan bara via dessa formationer, som till sin form är helt 

                                                 
17Simmel s. 168ff 
18ibid, s. 170 
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främmande för livet, och som kristalliserats i självtillräcklig isolering. Kulturen uppstår – och det är 

helt avgörande för hur man skall förstå den – genom en kombination mellan två element, varav 

ingetdera för sig innehåller kulturen: den subjektiva själen och andens objektiva alster.”19 

 

I mötet med kulturyttringar kan värden överföras mellan människa och kultur. Konstverk kan här ses 

som behållare av värden som vi människor kan ta till oss av. Konstnärens själv blir en del av det 

skapade – och denna lever på så sätt vidare i en objektiv form, möjligt för de som betraktar 

konstverket att ta del av.20 Här blir således varje möte med kulturella yttringar av olika slag en 

möjlighet att låta själen gå mot sin fulländning. Samtidigt finns det kulturella yttringar som man kan 

klistra på utifrån; att likt tillverkandet av masten utav trädet ”tvinga” på sig själv. Hur skall man 

undvika detta; hur skapar man kultivering inifrån i mötet med kulturyttringar? Jag tänker mig att det 

är när man låter verkets budskap, eller själ om man så vill, verkligen beröra och påverka en som detta 

sker. När man som betraktare av exempelvis konst känner att man kan ana skaparens själ i verket och 

förmår njuta av denna process och inte bara betraktar konsten för att skaffa sig bildning. Det handlar 

således inte om att hitta de mest fulländade verken; i dessa kan det till och med vara svårare att känna 

den mänskliga närvaron.21 

 

1.6.2 Simmels roll i denna uppsats 

I denna uppsats bidrar Simmels text med en diskussion kring mötet mellan olika typer av kulturella 

yttringar och den som kommer i kontakt med dem. Här beskrivs själens potentiella 

utvecklingsmöjlighet i mötet med exempelvis konst och vetenskap. Precis som Nietzsche menar i sin 

text är det dock inte antalet konstverk man sett som avgör hur kultiverad man blir. Konstupplevelsen 

måste komma inifrån och ut för att kunna ses som sann. Den måste vara levande och dynamisk. Detta 

medför att vad som är en stark kulturell upplevelse för en person inte blir det för en annan. Om man 

som betraktare av ett konstverk eller en annan typ av gestaltning ställer sig utanför upplevelsen och 

inte berörs, engageras eller på något annat sätt verkligen tar till sig det visade är upplevelsen i egentlig 

betydelse värdelös för ens inre. 

 

Kanhända kan det idag ses som något elitistiskt att mena att själen behöver mötet med kulturella 

yttringar för att hitta fram till sig själv; att utvecklas och gå från det vilda till det kultiverade. Jag 

anser att Simmel snarare menar tvärt emot – det handlar inte om att besöka de mest prestigefyllda 

                                                 
19Simmel, s. 172 
20ibid, s. 176 
21ibid, s. 181 
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museerna eller att se så mycket konst som möjligt. Det handlar om att följa sin egen inneboende – 

förutbestämda – väg som instinktivt leder fram till en kultivering av det inre. Denna väg är 

förutbestämd och oundviklig, men handlar inte om någon typ av kulturellt snobberi. Eftersom det inte 

är på de dyraste museerna man kan uppleva de starkaste kulturella mötena tänker jag mig att det står 

människan fritt att söka kulturella möten överallt i samhället. Detta ger den enskilda människan ett 

stort ansvar men också obegränsade möjligheter att finna sin egen, individuella väg till sin egen 

kultivering. Med denna ingång anser jag att Simmels text mer än 100 år efter dess tillkomst 

fortfarande känns relevant. 

 

Indirekt kan man således också i Simmels text hitta ett mål för kulturyttringar av olika slag: att 

möjliggöra ett möte och ett utbyte för olika människor. Detta får dock inte vara det enda målet med 

en gestaltning; jag tänker mig att en kulturell yttring vars enda syfte är att beröra människor blir lika 

falsk som en människa som besöker exempelvis ett museum med syftet att se viktiga verk för att öka 

sin bildning. Det blir så att säga att ta en genväg, där det för själens utveckling så viktiga bearbetandet 

uteblir. För att hålla mig inom den museala kontexten: en utställnings enda syfte kan aldrig vara att 

påverka betraktarens inre. Detta kan dock komma sekundärt i en utställning vars själva innehåll och 

temata äger de nödvändiga egenskaper som krävs för att åstadkomma just detta. Här utkristalliseras 

ett mål för en gestaltning: att genom sitt innehåll och sin utformning locka till att människor finner 

det engagerande och verkligen tar till sig det visade. Genom att det visade blir en bärare av den 

skapandes själ kan detta i mötet med betraktaren uppstå till någonting nytt. Denna devis kommer jag 

att fortsätta att arbeta med under diskussionen kring hur en gestaltning av min fallstudie skulle kunna 

se ut. Jag anser att Simmels teorier ger intressanta ingångar till fältet för gestaltning och ställer 

relevanta frågor kring mötet mellan betraktaren och det som visas. 

 

1.6.3 Andra teorier i denna uppsats 

Jag har på ett par ställen inom denna uppsats även använt mig av andra teoretiska ingångar. Främst 

sker detta inom kapitlet där jag diskuterar olika ingångar till hur min fallstudie skulle kunna gestaltas 

på olika sätt. 

 

Jag fascineras över mötet mellan någonting som visas (ett konstverk, en utställning, en film, etc.) och 

den som kommer i kontakt med det visade under exempelvis ett museibesök. Därför har jag valt att 

kortfattat ha med ett par andra teorier kring hur man kan se på detta möte på olika sätt. Det är främst 

två tänkesätt som ställs mot varandra; det första ser betraktaren som någon som enbart ”matas” av det 

visade och som egentligen inte har något val vad gäller vilka budskap som han eller hon kan ta till 
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sig. Det andra synsättet ser betraktaren som innehavare av en betydligt mer aktiv roll och med en 

förmåga att själv välja ut vad som är relevant för en själv att ta till sig och bearbeta. Som företrädare 

för den första åsikten har jag valt Horkheimer & Adornos text Upplysningens dialektik, där författarna 

beskriver hur all kultur av idag kommer i samma form och verkar i samma system med förutbestämda 

regler för olika kulturyttringar.22 Mottagaren, som först och främst kan ses som en konsument, har en 

skenbar frihet och ett skenbart val; man kan välja mellan olika kulturella yttringar men alla 

manifesterar samma värden och budskap.23 Som företrädare för den andra sidan har jag dels valt 

Simmel, vars åsikter i frågan förhoppningsvis framkommer med önskvärd tydlighet ovan, samt Halls 

text Culture, Media, Language. I denna text argumenterar Hall för att modellen med någon typ av 

sändare som skickar ett budskap till olika typer av mottagare är alldeles för enkel och endimensionell 

för att beskriva processen och överförandet av mening. Den stora skillnaden mellan de dessa texter 

blir att Hall tillskriver mottagarens förmåga att tillgodogöra sig meningen i det som visas större 

betydelse.24 Min egen ingång till ämnet blir att Hall och Simmel har rätt när de argumenterar för hur 

mottagaren av olika budskap har ett val vad gäller hur de tar till sig och bearbetar budskapen. 

 

1.6.4 Teoretiska ingångar – en sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan sägas att de teorier som jag har valt att arbeta med i denna uppsats i huvudsak 

svarar på två frågor. Den första frågan handlar om hur historien skall användas för att gynna samhället 

och den individ som tillskansar sig historisk kunskap i olika former. Den andra frågan som besvaras 

handlar om hur mötet mellan en betraktare och en konstyttring går till. Med hjälp av Simmels teori 

blir det möjligt att förstå detta möte på ett nytt sätt och därigenom utkristallisera ett mål för olika 

typer av gestaltningar. Jag anser att Nietzsche och Simmels teorier på flera sätt är kompatibla med 

varandra. 

 

Till syvende och sist handlar det om att bildning och konstupplevelser inte skall tillskansas – de skall 

levas. Sann bildning och kultivering uppkommer från insidan och genomsyrar därmed hela 

människan. Hur dessa ställningstaganden kommer att avspeglas vad gäller en diskussion kring 

gestaltandet av enskilda människor från förr, med ingång i min fallstudie om Anna, kommer att visas 

genom denna uppsats. 

 

                                                 
22Horkheimer & Adorno s. 143 
23ibid s. 144-145 
24Hall s. 128ff 
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1.7 Bakgrund 

 

1.7.1 Om fallstudiens tillkomst och syfte 

För att kunna utgå ifrån ett konkret exempel under arbetet med denna uppsats har jag som jag tidigare 

nämnde valt att arbeta med en fallstudie. En av mina ingångar till detta arbete är, som tidigare nämnts, 

att gestaltningar som är uppbyggda kring enskilda människor från förr många gånger är 

underrepresenterade. Jag arbetar efter tesen att nedtecknade berättelser som den om Anna kan tjäna 

som exempel på ett relevant användande av historien enligt de teorier av Nietzsche, som jag 

presenterade tidigare i detta arbete, samtidigt som betraktaren av gestaltningen kan beröras på ett sätt 

som är utvecklande för den betraktande personenen enligt Simmels teori om mötet mellan betraktaren 

och det visade. Denna fallstudie skall hjälpa till att belägga att detta, åtminstone inom den ram som 

denna uppsats erbjuder, är möjligt att uppnå. 

 

Tanken är att det ska uppstå en växelverkan mellan den mer specifika ingång som fallstudien erbjuder 

och det mer generella angreppssätt som ges av olika teorier jag valt att använda mig av i detta arbete. 

Det var viktigt för mig att arbeta med en autentisk fallstudie; personerna i studien har levt och verkat 

som följer. 

 

1.7.2 Om att tillhandahålla en bakgrund 

Under nästa kapitel följer en redogörelse för några händelser som bedrog sig i den lilla östgötska 

socknen Bankekind år 1819 och några år framåt. Denna redogörelse är hämtad från olika typer av 

protokoll; protokoll från kyrkorådets möten, protokoll från häradsrätten i Bankekind samt protokoll 

från diverse husförhör. Kanhända blir en kort faktabakgrund nödvändig för att kunna erbjuda en bild 

av de förhållanden som rådde under den aktuella tiden. Hur stor bakgrundsbeskrivning som ska ges 

till denna fallstudie är dock inte helt givet. Med tanke på att de följande kapitlen ska utgöras av olika 

teorier kring dels varför följande redogörelse är viktig och intressant att åskådliggöra samt dels om 

hur detta skulle kunna genomföras blir det inkonsekvent att först ge en bakgrundsbeskrivning utöver 

den faktiska fallstudien och sedan koppla bort nämnda bakgrund när det gäller frågor kring varför 

detta fall skulle kunna vara intressant att gestalta. 

 

För tydlighetens skulle blir således målet att begränsa den givna bakgrunden till ett minimum. Det 

blir snarare intressant att resonera kring vad som faktiskt behöver läggas till för att göra min fallstudie 

fullt förståelig och intressant för de som saknar erfarenhet av liknande texter. Vilken bakgrund och 
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vilka förklaringar behöver göras till en del av fallstudien för att den ska vara begriplig, vilka uppgifter 

kan sägas vara umbärliga men tillföra olika intressanta nyanser och förklaringsmodeller och vad blir 

onödigt och begränsande för människors egna tolkningar? Här, liksom i framtida gestaltningar av 

enskilda människor, blir olika ställningstaganden beroende av de förutsättningar som finns. För att 

bäst kunna resonera kring dessa frågor i fallet Anna har jag valt att nedan presentera den bakgrund 

som jag anser vara nödvändig att veta för att fullt ut förstå vad det är som händer i fallstudien. Dessa 

uppgifter är av faktanatur och handlar till stor del om vad olika befattningar innebar samt hur 

Bankekinds socknen såg ut. Vissa enskilda ord kan även behöva en förklaring eftersom de sällan 

används i dagligt tal idag. 

 

Min fallstudie utspelar sig som jag tidigare nämnt i Bankekinds socken. Bankekind ligger i 

Östergötland och hette på tiden då min fallstudie utspelar sig Svinstad. För att ge läsaren en bild av 

sockens storlek och sammansättning har jag för avsikt att presentera lite statistik vad gäller de boende 

i socken. I sockens mantalslängd, där det bland annat stod vilka som betalade skatt, hittar man en 

förteckning över sockens medlemmar. Det fanns ett par större ägor i trakten med namn som Banka, 

Fillinge och Linneberga. Många i socknen vad bosatta på mindre torp som hörde till dessa större 

gårdar. År 1819 bodde det 1254 personer i socken. Av dessa verkar25 686 personer varit vuxna 

människor, som dessutom betalade skatt. Denna kategori är uppdelad i fyra olika delar och utgörs av 

dels ”män” respektive ”kvinnor” men även kategorier såsom ”mågrar, söner och drängar” 

samt ”sondöttrar, döttrar och pigor”. 

 

568 personer i socknen betalade inte skatt. Av dessa var en stor grupp barn; det fanns 353 barn under 

15 år i socknen. Det fanns även en kategori med yrkesgrupper som inte betalade skatt, hit hör bland 

annat officerare. Det fanns dock andra skattebefriade personer, som exempelvis fattighjon eller andra 

som inte arbetade och inte hade några pengar. I Bankekind fanns år 1819 hela 203 personer av detta 

slag boendes i socknen.26 År 1918 är endast tio av dessa personer boendes i sockens fattighus, de 

flesta bor som ”inhysning” på någon av de ägor som ligger i trakten.27 År 1819, då fallstudien börjar 

föds det 35 barn i socken28. Det dör 34 personer samma år.29 Det är således i en relativt liten socken, 

där man kan anta att man som boende känner till många i socknen, som min fallstudie utspelar sig. 

Utan att känna till de faktiska förhållandena på detaljnivå kan man ponera att det fanns många fattiga 

                                                 
25Siffrorna är på sina ställen mycket svårlästa, och får därför fungera endast som en fingervisning om förhållandena i 

Bankekind under den aktuella tiden. Förf. anm. 
26Mantalslängd för Svinstad församling år 1819 
27Husförhörslängd Bankekind AI:3 (1816-1822) fattighuset, år 1819 
28Födelse- och dopbok Bankekind C:5 (1797-1852) sammanräkning av år 1819 
29Död- och begravningsbok Bankekind BI:1 (1769-1833) sammanräkning av år 1819 
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boende i socknen, en bild som motsvarar den gängse bilden av Sverige under 1800-talets tidigare 

hälft. 

 

För att till fullo förstå fallstudien blir det nödvändigt att tillhandahålla en kort förklaring över en del 

ord som idag kan ses som svårförståeliga. Kyrkorådet leddes av församlingens präst och hade förutom 

prästen ledamöter i form av män från trakten. Kyrkorådet i Bankekind utgjordes av ca fem män från 

trakten, ledda av prästen Sven P Wiridén. De hade hand om frågor kring församlingen, dess ledning, 

samordnande och, som framkommer i fallstudien, inte minst dess ordning och reda. Häradsrätten var 

den världsliga rätten på lokal nivå ute på landsbygden. Domkapitlet var den kyrkliga rätten på 

stiftsnivå. I fallstudien ligger det aktuella domkapitlet i Linköping och hade således hand om frågor 

över hela Linköpings stift. 

 

Efter den korta bakgrunden har jag för avsikt att presentera fallstudien. Ordningen är kronologisk i 

den ordning de olika händelserna ägde rum. Jag har valt att beskriva själva händelseförloppet med 

nutida text utifrån det som står i originalhandlingarna. De kursiverade meningarna är meningar från 

originaltexten som jag har ansett vara relevanta att behålla i sin originalform tack vare sina 

formuleringar. Anledningen till att texten i sin helhet är omarbetad till ett något modernare språk är 

att jag anser att flytet i texten blir bättre samtidigt som innehållet inte enligt min uppfattning blir 

lidande. Min avsikt är att efter att ha redogjort för de olika händelserna i fallstudien tolka det som 

händer och analysera vad det är som jag anser vara anmärkningsvärt och intressant. Det finns en del 

ovanliga inslag i fallet Anna som blir intressanta att tolka och diskutera. 
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2. Empiri: Fallet Anna 

 

När kyrkorådet i Bankekind hade sammanträde den 29 augusti år 181930 förväntades några stökiga 

kvinnor ifrån socknen närvara. De skulle ställas inför rådet, förhöras om sina förehavanden och 

möjligen straffas för sitt stökiga beteende. Problemet var dock att ingen av dessa kvinnor dök upp på 

utsatt tid den 29:e. Ordföranden hörde sig därför för om kvinnorna blivit ordentligt kallade eller om 

de som ansvarat för kallelsen inte utfört sitt arbete ordentligt. De som hade varit ansvariga för att 

kalla de stökiga kvinnorna svarade dock att de hade blivit kallade inför kyrkorådet efter konstens alla 

regler. En av de kallade kvinnorna, Maja Larsson i Skogorp hade dock när hon fått kallelsen svarat 

att hon inte gjort något ont såvitt hon visste och således inte hade något inför kyrkorådet att göra. 

Ordföranden beslutade därmed att kvinnorna skulle kallas ytterligare en gång. Deras uteblivande 

bötfälldes med 32 shilling vardera. Två av kyrkorådets ledamöter; Sven Carlsson i Banka och 

Gudmund Gudmundsson i Svinstad fick uppdraget att återigen tillfråga kvinnorna. Det var änkan 

Maja Larsdotter i Skogstorp, Anna Hjortberg, änkan Maja Andersdotter och Maja Stina Lindgren. 

Alla fyra kvinnorna var boende i socknens fattigstuga. Mötet avslutades för den här gången. 

 

Nästa gång kyrkorådet sammanträdde var den 12:e september samma år. Ordföranden hörde sig för 

om de inkallade personerna hade infunnit sig den här gången. Två de fyra kallade kvinnorna: Stina 

Lindgren och Anna Hjortberg befanns ha uteblivit från sammanträdet även denna gång. De fick 

återigen böta för detta. Denna gång blev summan högre; 3 daler och 16 shilling vardera. Med Maja 

Stina och Anna skulle det nu förfaras enligt kungens förordningar för att få dem att infinna sig inför 

rådet. Änkan Maja Andersdotter, som var en av de två kvinnor som kommit till rådet fick åka tillbaka 

hem igen. Anledningen till detta var att hon kivats och slagits med den Anna som inte var på plats 

idag. Man kunde inte avgöra ärendet utan att höra bådas versioner av grälet. Här framkom det även 

att Anna antagligen hade begett sig ur socknen och höll sig undan för att undvika att ställas till svars 

inför kyrkorätten. 

 

Den andra kvinnan som infunnit sig inför rådet, Maja Larsdotter i Skogstorp, kunde i alla fall ställas 

inför rätten denna dag. Hon tillfrågades angående några obetänksamma uttalanden som hon hade gjort. 

Hon hade önskat att aldrig något regn måtte falla inom Svinstad församling. Hon nekade först 

enträget till dessa anklagelser men eftersom det fanns vittnen till händelsen nöjde sig inte kyrkorådet 

med hennes försäkringar utan beslöt kalla henne igen när dessa vittnen fanns på plats. Rätten skiljdes 

                                                 
30Kyrkorådet i Bankekinds protokoll (K:II) år 1819 s 1 ff. 
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åt för dagen. Ännu hade inte problemet med de stökiga kvinnorna kunnat lösas. Två av de fyra 

kvinnorna hade helt uteblivit, den tredjes sak kunde inte behandlas utan Annas närvaro och den fjärde 

kvinnan nekade hittills till anklagelserna. 

 

Nästa gång som kyrkorådet sammanträdde var den 15 oktober. Inför detta möte hade man kopplat in 

fjärdingsmannen Petersson enligt order från landshövdingen för att få tag på Anna Hjortberg och 

Maja Stina och de kunde idag ställas till svars inför kyrkorådet. Anna började snart utfalla i de allra 

grövsta och smädelsefulla utlåtenheter. I sammanträdesprotokollet finns beskrivet att Anna ”säger 

sig ej fråga efter lagar och kungliga förordningar och även om 15 st kyrkoråd var tillsammans anser 

hon sig inte vara skyldig att underkasta sig deras författningar och beslut”. Med bakgrund av Annas 

beteende trodde sig inte kyrkorådet kunna hantera hennes fall själva. Istället hemställdes Annas 

ärende till landshövdingen för prövning. Rätten skickade henne till slottshäktet för att bli förhörd och 

rannsakad för de fällda uttalandena. Annas ärende gick således vidare till en högre instans på grund 

av hennes ovilja att foga sig samt hur hon tilltalade kyrkorådet. Det hon ursprungligen var anklagad 

för diskuterades inte i detta skede. 

 

Änkan Maja Andersdotter hade även denna gång kommit till kyrkorådets sammanträde för att få sitt 

fall utrett. Hon hade enligt egen utsago försökt förmana Anna och mana henne till betänklighet 

angående de grova och oanständiga uttalanden som Anna gjort. Anna hade dock inte tagit Majas 

förmaningar särskilt bra och det hade slutat med ett slagsmål mellan de bägge kvinnorna. Maja 

erkände således sitt brott och angav även en anledning till att det blivit som det blivit; Anna hade inte 

varit mottaglig för hennes goda råd. Rätten förmanade henne att hädan efter ta sitt förnuft till fånga. 

Om samma situation skulle uppstå i framtiden skulle hon agera förståndigt som inte försöka göra rätt 

med felaktiga metoder. Även om hon gjort rätt som försökt förmana Anna till bättring skulle hon inte 

låtit sig lockas in i slagsmålet. Hädan efter skulle hon bete sig mer förnuftigt. Maja lovade kyrkorådet 

att händelsen inte skulle upprepas. 

 

Anna gick det enligt kyrkorådet inte att resonera med i detta skede. Hon var av sitt arga, ilskefulla 

och obändiga sinne så överväldigad att inga förmaningar till bättring på henne kunde verka. Hon 

var alldeles för upprörd för att vara möjlig att förmana på samma sätt som Maja. När rätten tog upp 

hennes stökiga beteende i fattighuset blev hon istället mycket arg och började förolämpa rådets 

medlemmar och Svinstads församling i stort. Hon påstod bland annat att församlingen förskingrar 

fattighusets pengar och låter fattighjonen gå så trasiga att de ingen heder har kvar längre. Eftersom 

rådet upplevde att det inte gick att resonera med Anna överlämnades hon därför till fjärdingsmannen 

Pettersson. Han i sin tur skulle skicka Anna till kronolänsman Sundstedt. Sundstedt skulle i sin tur 
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överlämna Anna till Slottshäktet försedd med delar av kyrkorådets protokoll för att visa vad hon hade 

sagt. Även landshövdingsämbetet skulle få ta del av sagda protokoll. 

 

Maja Stina Lindgren, som var den andra kvinnan som fått bli hämtad av fjärdingsmannen för att 

kunna bli ställd inför kyrkorådet, var näst på tur. Hon hade tidigare blivit ställd inför rådet eftersom 

hon fört ett osedligt leverne, med fylleri och utomäktenskapliga barn, och blivit dömd till stockstraff. 

Hittills hade Maja Stina sluppit undan straff eftersom rätten fått intrycket av att hon förbättrat sig. 

Hon hade dock fortsatt med sitt supande och genom sitt fylleri betett sig illa på flera sätt. Nu hade 

hon dessutom blivit gravid utan att vara gift. Det var inte första gången Maja Stina skulle få ett 

utomäktenskapligt barn. Rätten dömde henne till stocken eftersom hon fått flera varningar och ändå 

inte bättrar sig. Straffet skulle utföras en söndag efter att hon fött sitt barn. 

 

Nästa fall för kyrkorådet att reda ut var änkan Maja Larsdotter i Skogstorp som i vredesmod uttalat 

sig om regnet. Hon var kallad inför rådet vid detta tillfälle igen efter att hon vägrat erkänna förra 

gången. Om det krävdes skulle det nu finnas vittnen till hennes uttalanden. Det krävdes inga 

vittnesutlåtanden, Maja erkände det hon var anklagad för och sade att hon ångrade sina uttalanden. 

Hon bad rådet om förlåtelse: dels för sina uttalanden och dels för att hon varit till besvär för dem. 

Hon förmanades av rådet att hädanefter vara foglig och ha förstånd till att styra sin tunga. Hon kom 

undan straff den här gången men förmanades allvarligt. 

  

Här fortsätter historien hos häradsrätten i Bankekind.31 Det första som står att läsa om Annas fall är 

att häradsrätten fått in en skrivelse från kyrkorådet i Bankekind. Först har ett utdrag från kyrkorådets 

protokoll bifogats. I protokollet kan häradsrätten läsa hur fjärdingsmannen Pettersson efter order ifrån 

landshövdingen fått ordet att inkalla Anna Hjortberg och Anna Stina Lindgren inför kyrkorådet och 

gjort detta. Det beskrivs hur Anna strax efter att hon ställts inför kyrkorådet utfallit i smädelser och 

anklagelser. Hon hade sagt att hon ej säger sig fråga efter lagar eller kungliga författningar. Hon 

sade även att även om 15 kyrkoråd vore tillsammans skulle hon inte anse sig skyldig att underkasta 

sig deras författningar och beslut. Detta ligger således bakom beslutet att skicka fallet vidare till 

värdslig rätt och man kan läsa att Annas brott ligger utanför kyrkorådets befogenheter att döma. 

Därför ska Annas fall nu skickas vidare till nästa instans och hon ska därför skickas till slottshäktet. 

Där ska hon genomgå förhör och rannsakning för de uttalanden som hon fällt. Detta brev till 

häradsrätten är undertecknat av Wiridén, som är präst i Bankekinds socknen. 

 

                                                 
31

 Bankekinds häradsrätt AI:a (1819) s 753 ff 
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Häradsrätten tog därför upp fallet. I protokollet som fördes kan man läsa hur en genomgång till fallet 

presenterades. Den var undertecknad av prästen Wiridén och de övriga ledamöterna i kyrkorådet i 

Bankekind. Här beskrivs de tidigare turerna med kyrkorådet och anledningen till att Anna var kallad 

inför kyrkorådet från början. Efter denna inledning följde en längre redogörelse för Annas bakgrund. 

Anna föddes den 24 mars år 1774 i Bankekind. Hennes far var soldat och familjen bodde på ett 

soldattorp i socknen. Här kan man läsa att Anna är uppfostrad utan vård och tillsyn. Hon har även 

gått genom livet utan njutning till religionens bud. Hon har inte heller nyttjat salighetsmedlen – hon 

har inte tagit emot nattvarden. Anna har även fött fyra oäkta barn som Bankekinds socken fått ta hand 

om och placera ut. Man kan läsa att Anna började få fattigvård 1812. Sedan dess har hon ställt till 

med bråk i fattighuset där hon fick flytta in. En annan åtalspunkt mot Anna var att hon när hon ställdes 

inför kyrkorådet anklagade dess medlemmar och Bankekinds socken för att inte ta hand om sina 

fattiga ordentligt. För att reda ut denna senare fråga bifogades en kopia av Bankekinds sockens 

räkenskaper för att på så sätt belägga hur mycket pengar som faktiskt lades på socknens fattiga. 

 

Efter denna redogörelse var det dags för Bankekinds häradsrätt att döma i målet, och under § 61 

presenteras åter igen uppgifterna i Annas fall. Detta protokoll var tyvärr nästan helt oläsligt och endast 

enskilda meningar var möjliga att tyda. Av sammanhanget framgår dock hur Anna själv försöker att 

förklara sitt uppträdande. Hon berättar hur hon förlorar sin förmåga att behärska sig och kontrollera 

sin tunga när hon blir arg. Häradsrätten bestämmer dock att det i Annas fall inte räcker med att bara 

utdela en varning. Hon döms för sitt handlande till böter, som i Annas fall omvandlas till spöstraff 

eftersom hon är så fattig. 

 

Här slutar kyrkorådets anteckningar i ärendet för denna gång. Anna figurerar i husförhören men 

verkar inte ha hamnat inför kyrkorådet fler gånger innan hon dog strax före sin 55-årsdag den 8:e 

mars år 1828. För att utröna vad Anna dog av studerade jag begravningsboken för det aktuella datumet. 

Där brukar det endast vara angivet vad den avlidna hette, vilken civilstatus den avlidna hade, vilken 

ålder som uppnåtts samt vad den avlidna dog av. Detta skrevs i Bankekinds begravningsbok i en 

tabellform med ett ord i varje ruta. På Annas plats i begravningsboken såg det dock mycket 

annorlunda ut. Där finns nämligen anteckningar skrivna av prästen Wiridén. Man kan läsa att: 

 

”Då denna kvinnas levnadssätt i tiden varit av ovanlig beskaffenhet att hon inte kunnat något Guds 

ord, inte velat lära något, aldrig varit mån om att beredas nattvarden, varit lättfärdig så att hon 

framfött fyra oäkta barn, brukat sin mun till eder, trätor och svordomar, har man i stöd av 

kyrkolagarna 18 kap, 12§ varit föranlåten att hos värdslig rätt anmäla hennes sätt att vara för att få 
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dess föreskrift rörande hennes begravning [...]”32 

 

Här framkommer således en ny berättelse med Anna i fokus. Prästen i Bankekinds socken, Wiridén, 

har således ansett Anna vara så förtappad att hon inte har rätt till en vanlig, hederlig begravning. Han 

har därför anmält fallet till värdslig rätt (i detta fall Bankekinds häradsrätt). Jag har valt att här ge 

ytterligare en påbyggnad i form av en bakgrund för att kunna öka tydligheten av det som visas. 

Följande förklaring kan sägas ge ytterligare en dimension till fallet Anna och jag anser därför att den 

bör följa med resten av fallstudien. 

 

Att vägras en vanlig, hederlig begravning var nämligen ovanligt; både för tiden i stort och för 

Bankekinds socken. För att vägras en hederlig begravning var man tvungen att ha begått svåra brott. 

Jag ville utforska om detta hände någon annan under den aktuella tiden och läste därför igenom hela 

den aktuella begravningsboken. Boken behandlade alla dödsfall i Bankekind socken under en 

tidsperiod på hela 64 år (man bör dock ha i åtanke att Bankekind inte var speciellt stort). Under denna 

tidsperiod var det endast fyra personer förutom Anna som det var tal om att inte ge en hederlig 

begravning. En kort granskning av dessa fall visade att det första fallet som blev granskat av 

häradsrätten var en äldre kvinna som drunknat i ett dike. Här bestod häradsrättens arbete i att utreda 

om detta verkligen var en olycka och inte ett mord eller ett självmord. Häradsrätten kom fram till att 

det var en olycka och kvinnan fick en vanlig begravning.  Det fanns ytterligare ett fall likt detta, där 

rätten fick avgöra om det var en olycka, ett mord eller ett självmord. Även i detta fall fick den avlidna 

en hederlig begravning. 

 

Det tredje fallet var en medelålders man som verkar ha dött av långvarigt alkoholmissbruk. 

Häradsrätten beordrade en obduktion av mannen. Denna visade att mannen dött som en direkt följd 

av långvarigt alkoholmissbruk (för vilket han blivit varnad och förmanad) som kulminerat i flera 

dagars intensivt drickande efter vilka han dött. Han ansågs därför ha åsamkat sin egen död och 

begravdes ”i tysthet”, vilket innebar att han inte fick en hederlig begravning. Det fjärde och sista fallet 

av att prästen Wiridén velat få en person utredd efter dess död var en ung piga som försökt att fördriva 

ett foster genom intag av arsenik och själv dött av sviterna efter denna förgiftning. Även hon 

obducerades och fick, efter att det bevisats att hon själv intagit giftet för att fördriva sitt foster och 

därigenom både dödat sig själv och barnet, även hon en avskild begravning.33 

 

Det var således ovanligt att få sin rätt till en hederlig begravning ifrågasatt. I de övriga fallen har 
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frågan handlat om ifall den avlidna personen på något sätt orsakat sin egen död eller inte. Annas 

dödsorsak är angiven till att vara bröstfeber, (ett ord som kan ha olika betydelser, men brukar 

vanligtvis vara ett annat ord för lunginflammation) så vad hade prästen Wiridén för argument till att 

Anna inte skulle få en hederlig begravning efter sin död? Genom att studera häradsrättens handlingar 

i målet34 får man tillgång till hur prästen Wiridén såg på fallet. Häradsrätten hade fått ett brev från 

prästen Wiridén där han beskrev Annas liv och leverne. Detta brev fanns kvar, instoppat i domboken, 

och kan vinna på att presenteras i sin helhet i mer eller mindre obearbetad form.35 

 

Brev från Wiridén till Bankekinds häradsrätt: 

 

Som ogifta fattighjonet Anna Hjortberg 55 år gammal är med döden avgången så föranlåtes jag 

begära domstolens upplysning och föreskrift till huru jag ska förhålla mig till hennes begravning i 

avseende av det i tiden förda levnadssätt som jag upplysningsvis får äran att i korthet tillkännagiva 

varit av följande beskaffenhet: 

 

Född och uppfostrad av sådana föräldrar de där alldeles intet vårdat sig om hennes undervisning i 

barnaåren även uti sina kristendomsstycken och aldrig själv vid tilltagande år velat lära sig det 

ringaste rörande sin salighetssak då hon därom alltsomoftast av mig blivit påmind och jag förestått 

henne vådan av ett sådant levnadssätt hon förer har hon gjort färdigt därav och skrattat åt allt vad 

heligt heter, till och med haft det gudlösa uttrycket på tillsägelsen av mig att hon efter döden aldrig 

kan få någon ärlig begravning; ”de må kasta mig i dyngebrunn, så kvittar det mig lika”. Utom vid 

många andra tillfällen jag förmanat henne till bättring har hennes oböjda sinne av ondska blivit så 

intaget att hon i vredesmod ofta sagt mig att hon frågar efter ingen, varken präst eller någon annan. 

 

Denna olyckliga varelse som med årens tilltagande även tilltagit i ondska och elakhet, har aldrig för 

sin stora okunnighet i kristendom och halsstarriga motvilja att lära något Guds ord och förmås att 

vandra på dygdens och ärans vägar, kunnat admitteras till den heliga nattvarden utom en gång under 

en dödshotande sjukdom hon på en begäran för flera år tillbaka därmed var spisad efter många förut 

gjorda föreställningar och på löfte om förbättring i levnaden som Herran låter henne komma ur 

sjukdomen men hon av sedan av tiden blivit ännu värre och ogudaktigare i sitt sätt att vara. Då man 

1819 måste för trätor och svordomar i fattighuset som av Anna Hjortberg jämt utövades till och med 

slagsmål kalla henne inför kyrkorådet hade hon sådana uraktlåtenheter ang. kungl. Författningarna 

jämter det hon utbröt i otidiga uttryck både till ordförande och ledamöterna att man måste föra henne 

                                                 
34Bankekinds häradsrätt A:1a vol nr 110 (1826-1830) 
35Jag har tagit mig friheten att styckeindela brevet för att underlätta läsningen (förf. Anm.) 
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till slottshäktet varvid hon vid Bankekinds härads tingsrätt blev dömd till 13 par ris varvid hon vid 

Fillinge straffades. 

 

Dessutom som prov på hennes ogudaktiga leverne har hon fött 4 oäkta barn vilka 3 ännu levande 

blivit på Flistad församlings bekostnad uppfostrade. Under hennes sjukdom varmed gud hemsökte 

henne har jag flera gånger på sjuksängen besökt henne och föreställt henne den olyckliga belägenhet 

uti vilken hon är stadd i avseende till sin okunnighet och föga bekymmer om ett bättre liv efter detta 

vilket hon avhöra med otålighet under sina plågor än med synbar undergivenhet under Guds vilja 

och längtan efter salighet vid samma dag hon avled befann jag henne vid mitt besök i samma 

sinnesstämning. 

 

Att begrava en människa av dylik beskaffenhet i tanke till levnadssättet som den ovan nämnda kvinna, 

vilken inte kunnat anses för galen utan härrör av en dålig och vanvårdad uppfostran det vore att dels 

blottställa sig för åtal och ansvar ja även förebråda och lämna allmänheten det skadliga exemplet att 

det ingen skillnad göres varken på levnadssättet i tiden ej heller bliva på dennes begravningssätt efter 

döden som leva väl eller illa till undvikande härav jag varken vill, kan eller bör lämna denna kvinnas 

förhållande oförmält. Jag anhåller ödmjukast om de respektive domstolarnas yttrande och utbeder 

mig så fort möjligt ske kan få äran avvakta dess utslag huru jag med ifrågavarande persons 

begravning jag mig förhålla ska till min underrättelse säkerhet. 

 

Svinstad 12 mars 1829 Wiridén 

 

Den 30:e mars år 1829 lades fallet fram hos häradsrätten i Bankekind och i domboken kan man läsa 

sig till hur häradsrätten resonerade kring frågan. Ärendet behandlades hos Bankekinds häradsrätt den 

30:e mars år 1829. Det beskrivs i dessa protokoll att Wiridén först skickat in sin förfrågan till 

domkapitlet i Linköping men sedan blivit hänvisad till häradsrätten. Häradsrätten hade därför kallat 

Wiridén som tagit med ett par vittnen som kände Anna. Dessa skulle berätta om Annas levnad och 

karaktär inför rätten. Medverkade vid detta tillfälle gjorde även kronolänsmannen H Wettergren. 

Inledningsvis lästes Wiridéns brev upp inför rätten. Wiridén bad sedan att få kalla de två vittnena, vid 

namn Christina Raelsdotter och Lena Pehrsdotter. De hade levt tillsammans med Anna i fattighuset 

under en lång tid och ansågs därför lämpade att döma hennes karaktär. Vittnena fick avlägga ed för 

att sedan inleda sina vittnesmål. 

 

Christina Raelsdotter var den första att vittna om Annas karaktär och leverne. Hon hade bott med 

Anna i fattighuset under sex års tid och känt henne sedan en längre tid tillbaka. Christina berättade 
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för rätten att Anna inte hade varit vid sina sinnens fulla bruk eftersom hon ibland visat sig stilla och 

lugn och ibland häftigt brusat upp och utfallit i eder och förbannelser. Christina trodde att detta till 

viss del berodde på Annas dåliga uppfostran som hon fått av sina ”dåliga och okristliga föräldrar”. 

De hade misskött Annas uppfostran å det grövsta. Anna hade dock, så vitt vittnes visste, mer än en 

gång tagit emot nattvarden. Anna hade även på eftermiddagen kort före sin död begärt att få 

nattvarden. Detta hade dock Wiridén vägrat henne och hänvisat till hennes fortsatt hårda sinnelag 

samt visade förakt till vårdamedlen, av föga ånger för sina synder. 

 

Lena Pehrsdotter avgav en liknande berättelse som det förra vittnet. Hon tillade att Anna ofta sagt att 

prästen Wiridén och avlidne kronolänsmannen Sundstedt varit vållande till hennes olyckliga liv. Det 

var dessa två som beordrat henne att slita spö när Anna, enligt henne själv, bara borde fått böta för att 

hon inte infann sig inför kyrkorådet och sockenstämman den där hösten år 1819. 

 

Anna hade även tidigare i sitt liv varit sjuk. Vid ett tillfälle för en tid sedan när hon drabbades av 

fallandesot (en äldre benämning på olika typer av epileptiska anfall) yttrade Anna att ju mera vi läsa 

ju värre bliva vi. På slutet av sitt hade Anna hon varit mycket ”orolig och trätgirig”. När Wiridén vid 

detta tillfälle hade förmanat henne hade hon svarat att ingen tager min tro ifrån mig. När han då 

kontrade med att berätta att hon inte skulle få en ärlig begravning svarade hon att de göra med mig 

vad de vilja, det kvittar mig lika. Samma dag som detta inträffade hade hon avlidit och hon hade trots 

allt precis innan hon dog ”med andakt anropat försynens vård” och begärt nattvard hos prästen. 

Wiridén hade dock vägrat ge henne nådamedlen och menat att vårdamedel ej kunde meddelas en 

syndare med ett så förstockat hjärta. Anna fick därför ingen nattvard innan hon dog. Precis som det 

förra vittnet ansåg Lena att Anna inte varit vid sina sinnes fulla bruk. Detta var förklaringen på hennes 

uttalanden och hennes plötsliga utbrott av ilska. 

 

Efter att ha hört dessa vittnen fastställde häradsrätten att det inte fanns några skäl att tro att Anna själv 

skulle ha orsakat sin död genom att till exempel ta gift eller liknande. Det fanns ingen anledning att 

anta något sådant och hennes död ansågs naturlig och orsakad av sjukdom. Häradsrätten överlade och 

deras utslag blev att Anna skulle berättigas en vanlig, hederlig begravning. Domstolen såg inga tecken 

på att Anna skulle ha tagit sitt liv (om detta skett var det något som kunde förhindra att en avliden 

människa skulle begravas hederligt). Även om Anna inte levt ett speciellt hedervärt liv fanns det inga 

skäl att inte begrava henne på det vanliga sättet. Dessutom konstaterades att Anna hade tagit emot 

nattvarden vid åtminstone det tillfälle då hon hade fallandesot. Hennes märkliga beteende kunde 

förklaras med att hon inte varit vid sina sinnes fulla bruk, något som vittnena dessutom kunde intyga. 
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Anna begravdes kort därefter och här tar berättelsen om hennes liv och leverne slut. 

 

2.1 Min tolkning av fallet Anna 

Efter att ha presenterat min fallstudie har jag nu för avsikt att presentera några av de jag anser vara 

de mest intressanta ingångarna till en tolkning av fallet. Utgångspunkten ligger således någonstans 

mellan ett gestaltande och tolkande perspektiv. Här är tanken att jag ska utveckla vad jag anser vara 

intressant med fallet Anna för att sedan kunna utveckla dessa tankar i de efterföljande kapitlen. Det 

finns många olika lager i fallet Anna och en av styrkorna vid en gestaltning av det aktuella fallet blir 

denna mångsidighet och flexibilitet vad gäller olika tematiska ingångar. Tonvikten kan läggas på olika 

sätt beroende på situation och min egen analys av några olika ingångar till fallet Anna kan sägas tjäna 

som ett exempel på vilka frågor man skulle kunna lyfta ur min fallstudie. Jag har valt att inleda med 

att kort diskutera makt och -relationer, för att sedan fortsätta med en något längre genomgång och 

analys av Wiridéns brev till häradsrätten, ett brev som jag anser är en av de mest intressanta 

komponenterna i fallstudien. Efter detta har jag för avsikt att lyfta frågor kring dåtidens rättsliga 

process i Annas fall (och frågor kring ett åskådliggörande av densamma) för att sedan avsluta med 

hur man som läsare av idag kommer i kontakt med Anna genom texten – om det ens är möjligt att 

göra. 

 

Dessa tolkningar skall således fungera som en fingervisning för vad som skulle kunna vara intressanta 

ingångar till en gestaltning. Min förhoppning är att jag genom dessa små analyser av fallstudien ur 

olika infallsvinklar skall kunna bidra till ökad förståelse av mötet med fallstudien samt erbjuda olika 

gestaltningsmässiga ingångar. I mötet med de teorier som dels skall appliceras på historieanvändande 

och gestaltning i stort och dels på fallet Anna tillkommer nya aspekter att ta hänsyn till. Hur dessa 

tematiska ingångar står sig efter en analys ur olika teoretiska perspektiv blir således en uppgift för de 

efterföljande kapitlen att besvara. 

 

2.2 Makt och maktförhållande 

Det finns som jag tidigare konstaterat flera allmängiltiga temata i fallet Anna. En av de kanske 

tydligaste frågorna blir den om makt. Olika typer av maktstrukturer och beroende blir tydliga i fallet 

eftersom kontrasterna mellan det utfattiga fattighjonen Anna och prästen Wiridén är så skarpa. Hon 

är kvinna och han är man. Han, som präst, representerar överhet, stränghet och gudfruktighet medan 

hon, som fattighjon, lever i samhällets undre skikt. Det ligger nära till hands att tycka sig se hur denna 

relation kunde ha sett ut. Hur saker och ting förhöll sig i verkligheten kan man omöjligt veta, men jag 
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anser att händelserna som tilldrog sig i rättssalen åskådliggör några av de olika maktstrukturer som 

fanns i Sverige under den aktuella tiden. Motsättningen mellan Anna och prästen verkar ligga på alla 

plan; han är som präst antagligen en av de mest respekterade människorna i lokalsamhället medan 

Anna befinner sig på botten av den sociala skalan. Det verkar även finnas någon typ av personlig 

motsättning dem emellan som dels yttrar sig i att Anna ger Wiridén och kronolänsmannen Sundstedt 

skulden för hennes olyckliga liv och dels kommer fram i Wiridéns brev och då särskilt i hans vägran 

att ge Anna nattvarden på hennes dödsbädd. 

 

Kort sagt anser jag att maktstrukturer förr och nu med specifik ingång i fallet Anna kan vara givande 

att vidare resonera kring och gestalta. Här finns en spännvidd av frågor som genom det konkreta fallet 

som det om Anna erbjuder kan åskådliggöras på olika sätt. Genom denna ingång kan man även välja 

att lyfta frågor kring makt ur exempelvis ett mer genusbetonat perspektiv. Hur har dessa strukturer 

ändrats och vad kan sägas finnas kvar än idag? Med en ingång genom frågor om makt ligger det även 

nära till hands att titta på maktförhållandet kan finnas mellan människor av idag och historien. Vem 

har makten över historien och vem kan säga vad som egentligen tilldrog sig? Att man inte kan veta 

vad som sades mellan Anna och prästen gör att vi som möter fallet Anna idag får dra våra egna 

slutsatser. När man diskuterar maktförhållanden kan man som förmedlare eller betraktare av historia 

inte glömma sin egen roll i sammanhanget. Genom konflikten som förs mellan Anna och 

representanterna för lokalsamhället åskådliggörs även andra motsättningar. 

 

En annan sak som blir tydlig i fallet Anna, som jag har för avsikt att ta upp mer ingående i stycket 

kring 1800-talets rättsprocesser är frågan kring kyrkorådets åtaganden och begränsningar. Mellan 

raderna, både i prästens brev till häradsrätten och i kyrkorådets protokoll och skrivelse till 

häradsrätten kan man ana en typ av maktlöshet. Kyrkorådet skulle reda ut bråk och i första hand 

genom sträng förmaning uppmana olydiga medborgare till bättring. När Anna figurerar hos 

kyrkorådet tillsammans med ett par andra fattiga kvinnor gör de andra kvinnorna som de blir tillsagda 

medan Anna inte verkar vilja spela efter samma sociala regler. Varför inte Anna anpassar sig och ber 

om ursäkt är oklart. Hon kanske inte kan behärska sin vrede. Kanske vill hon inte böja sig inför 

överheten. Detta är omöjligt att veta idag. En sak som dock står klart är att kyrkorådet får svårt att 

hantera Anna. En människa, som Anna, som inte har varken pengar, hus eller heder kvar verkar kunna 

ha en potentiell farlighet inom sig. Vad kan man möjligtvis hota med att ta från en människa som inte 

har någonting att förlora? Detta är en av de mer intressanta aspekterna av fallet Anna, och jag anser 

att dessa frågor kan bli mycket intressanta att genom ett gestaltande av fallstudien föra ut i ett större 

sammanhang. Här kommer således frågor kring heder och ära in. 
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Här tänker jag mig att man kan vrida och vända på synen på makt och maktrelationer. Genom 

ingången i fallet Anna kan man lyfta frågor som är relevanta för en betraktare av idag samtidigt som 

det specifika i fallet Anna ger en konkret bakgrund och ingång till ämnet. Jag tänker mig att tematik 

som bygger på makt och maktförhållanden på olika plan i samhället lätt kan uppfattas som abstrakt 

och svåråtkomlig men att man genom att använda sig av ett specifikt fall kan närma sig dessa frågor 

på ett för betraktaren mer relevant sätt. 

 

2.3 Wiridéns brev till häradsrätten 

Wiridéns brev till häradsrätten är i sig värd en kort analys. I brevet använder prästen sig av olika typer 

av argument för att belägga att Anna inte har rätt till en hederlig begravning. Själv anser jag att 

Wiridéns brev är mycket intressant att läsa. Här ges ett relativt unikt tillfälle till en inblick i en 

sockensprästs tankar om sig själv, sin roll i lokalsamhället och framför allt hans tankar kring Annas 

fall. Genom att analysera Wiridéns argument för att inte ge Anna en hederlig begravning erbjuds hans 

bild av de aktuella händelserna. 

 

Det första argument som Wiridén tar upp i sitt brev till häradsrätten är att Anna saknar nödvändiga 

kunskaper om kristendom. Detta beror från början på att Anna hade dåliga föräldrar som inte gav 

henne de nödvändiga kunskaperna, men Anna har inte heller försökt att lära sig i vuxen ålder. Hon 

har även en respektlöshet mot det som är heligt och med sitt tal förolämpat Wiridén själv och 

prästerskapet i stort. Här antyder han således att Anna inte är att betrakta som en riktig kristen 

eftersom hon inte kan visa upp de kunskaper som krävs. Att hon dessutom varit respektlös mot dels 

Wiridén personligen samt uttalat sig respektlöst om prästerskap i stort gör inte saken bättre för Annas 

del. Här visas tydligt att prästen anser att Anna inte haft tillräcklig kunskap och respekt för religionen 

och dess representanter. Av detta skulle man kunna dra slutsatsen att de fattiga själva förväntades att 

ta ansvar för att tillskansa sig nödvändig kristendomskunskap om deras föräldrar brast i sin uppfostran. 

Detta behöver sannolikt inte betyda att prästen förväntade sig någon djupare teologisk kunskap från 

Anna och de andra fattighjonens sida. Det handlade troligtvis snarare om att vara tyst, respektfull och 

lyssna på präster och auktoritetspersoner. Detta krav uppfylldes dock inte av Anna och hon kunde 

därför enligt prästen inte sägas vara en fullgod kristen. 

 

Nästa argument som Wiridén presenterar handlar om Annas brukande av salighetsmedlen. Anna har 

nämligen bara tagit emot nattvarden en enda gång och då var hon allvarligt sjuk. Här antyder han 

återigen att Anna inte lever upp till de krav man kan ställa på en fullvärdig kristen. Å andra sidan 

visar detta att Anna ändock har fått nattvarden en gång samt att hon lade vikt vid att bruka 
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salighetsmedlen när hon var allvarligt sjuk. Anna var således rädd att dö utan att få nattvard. Hon fick 

nattvarden den gången hon hade fallandesot men förvägrades nattvarden i den sjukdom hon slutligen 

dog av. Det faktum att Anna hade tagit emot nattvarden åtminstone en gång blev ett vägande skäl till 

att hon slutligen fick sin hederliga begravning. Det är lätt att känna med Anna; hon trodde 

uppenbarligen på nattvardens betydelse med förvägrades ändå detta i samband med sin svåra sjukdom 

och senare död. Man kan fråga sig hur prästen resonerade i den stunden – och hur det tilldrog sig på 

fattighuset den aktuella dagen. Försökte Anna verkligen sona sina synder; visade hon uppriktig ånger 

och bättring och varför ville inte prästen lätta hennes ångest och rädsla inför döden? Detta får man 

aldrig veta, men prästens syn på saken var att hennes ånger inte var tillräcklig och hennes liv i övrigt 

inte tillräckligt kristet. 

 

Ett annat argument som Wiridén för fram är att Anna har lovat bättring men endast blivit elakare och 

elakare. Det är inte självklart vad prästen läser in i ordet ”elak”. Man skulle kunna tolka detta som att 

Anna lever någon typ av bråkigt liv med mycket grälsjuka och konflikter med andra människor. Anna 

har lovat att bättra sig, men det har inte blivit av. Denna uteblivna förbättring kan antagligen anges 

som ett av skälen till att Wiridén vägrar att ge den döende Anna nattvarden. Nästa argument som 

framförs i Wiridéns brev är att Anna tidigare är straffad. Detta argument finns anledning att utreda 

ytterligare. Det var inga stora brott som Anna begått, och inga av den typ som skulle kunna sägas 

motivera en ”undanskymd begravning”. Dock kan man utan att överdriva säga att Anna saknar det 

som gav heder i samhället. Hon har fått fyra stycken oäkta barn genom åren. Hon är som tidigare 

nämnt utfattig och bor på fattighuset. På fattighuset ställer hon till med bråk och oreda och använder 

sig av fula ord. Hon är nästan så långt ner på den sociala skalan som det var möjligt att befinna sig. 

Anna saknar därför nästan alla former av Boudelaireskt socialt kapital. Hon har inga resurser att 

använda sig av och saknar socialt spelrum i sin situation. Klart är dock att även en sådan fattig 

människa som Anna hade krav på hur man skulle bete sig och vara i mötet med andra. Man skulle 

som fattighjon, som levde på sockens medel, vara tacksam och ödmjuk. 

 

Som jag nämnde i inledningen av detta stycke anser jag att prästens brev är mycket intressant att läsa. 

Mitt intresse kommer av flera anledningar: för det första var det som jag tidigare nämnde mycket 

ovanligt att man lyfte frågan kring att inte jordfästa en människa på ett hederligt sätt efter döden, och 

för det andra är det ännu ovanligare att denna diskussion uppstår efter att en människa som inte tagit 

livet av sig eller begått något allvarligt brott dör. Wiridéns brev tillhandahåller en motivation till att 

han motsäger sig att Anna ska begravas på ett hederligt sätt och genom dessa argument även en inblick 

i hans egen syn på sig själv och i viss mån sin samtid. 
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Frågan att ställa sig efter detta konstaterande blir då hur man skulle kunna resonera vid ett gestaltande 

av detta. För att kunna göra detta blir det kanhända viktigt att inleda med ett resonemang kring mitt 

eget intresse för denna text. Brevet fanns instucket i Bankekinds häradsrätts protokoll som en bilaga 

till den rättegång som anordnades efter Annas död. Det är således inte nedtecknat av häradsrättens 

sekreterare utan av Wiridén själv. Detta ger brevet ytterligare tyngd när jag läser det. Helt klart är det 

mer fantasieggande att tänka sig att prästen själv skrev brevet än att någon annan gjorde det. Frågan 

är dock hur detta intresse hos mig skulle kunna bli en intressant gestaltning på exempelvis ett museum 

nästan 200 år senare. Kanske kan brevet uppfattas som svårtillgängligt? Några av formuleringarna 

används inte så ofta i dagligt tal idag. Samtidigt är min åsikt att brevet bör presenteras dels i sin helhet 

men även dels i sitt originalspråk just för att jag anser att det är just i formuleringarna och 

dispositionen som man kan möta prästens tankar och åsikter. Här kan man antagligen resonera på 

olika sätt; ett brev vars budskap går förlorat genom språkliga missförstånd är inget exempel på gott 

användande av historien. Å andra sidan kan formuleringarna i brevet bidra med en kanhända värdefull 

känsla av distans till ett språk och en tid som inte längre existerar i samma form. Det finns nog inget 

givet svar på den frågan. 

 

För att komma runt det problem som eventuellt kan finnas vad gäller den för oss ålderdomliga 

stavningen kanske det skulle kunna vara givande att arbeta med någon typ av inläsning och ljud i 

detta fall. En sådan typ av gestaltning kanske skulle kunna överbrygga svårigheterna vad gäller att 

förstå brevets innehåll samtidigt som prästens formuleringar och själva kärnan i brevet inte går 

förlorad på samma sätt som vid en modernisering av språket. Med denna potentiella lösning finns 

naturligtvis även nya typer av utmaningar. Dock anser jag att en gestaltning där prästens ord läses, 

precis som de lästs av domstolens ledamöter kan vara en av de mer givande lösningarna på hur detta 

brev skulle kunna föras vidare till en bredare publik utan att dess budskap, eller kärna om man så vill, 

går förlorad eller förändras alltför mycket. 

 

2.4 Att åskådliggöra rättsprocessen 

En av de mest framträdande inslagen i fallstudien, mycket på grund av urkundernas och fallstudiens 

natur är den inblick som ges i tidens rättsprocess. Detta kommer sig av att det främst är genom olika 

typer av protokoll av rättegångskaraktär som det är möjligt att möta Anna. Man får genom dessa 

handlingar ta del av hur andra människor ser på henne samt i vissa fall höra hennes egna ord när hon 

ska förklara sina handlingar för rätten. I fallet möter man dels den kyrkliga rätten i form av kyrkorådet 

i Bankekind och dels den värdsliga rätten i form av Bankekinds häradsrätt. Genom protokollen kan 

man dels se vilket beteende som inte var accepterat i socknen under den aktuella tiden. I den första 
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delen av fallstudien är det förutom Anna ett par andra kvinnor som ställts inför kyrkorådet för att 

förklara sina handlingar inför det. 

 

Den första av dessa kvinnor heter Maja Larsdotter och bor i Skogstorp. Hon hamnar inför kyrkorådet 

för att hon i vittnens närvaro önskat att aldrig något regn måtte falla inom Svinstad församling. 

Kyrkorådet reder ut historien ordentligt; när Maja är kallad inför kyrkorådet första gången erkänner 

hon inte vad hon sagt vilket gör att kyrkorådet skjuter upp ärendet för att kunna kalla berörda vittnen 

till nästa möte. Maja erkänner så småningom och får förmaningar om att inte uppreda förseelsen. 

Denna episod säger dock en del om vad kyrkorådet ansåg relevant att reda ut. Den berättar även något 

om vad man fick säga och vad eder hade för betydelser. 

 

Den andra kvinnan som man möter i fallstudien är änkan Maja Andersdotter, som slagits med Anna i 

fattighuset. Hon förklarar sitt handlande med att hon försökt att förmå Anna att till bättring angående 

en del uttalanden som Anna gjort. Detta hade dock inte gått så bra, vilket hade slutat med ett slagsmål 

mellan de två kvinnorna. Även Maja Andersdotter bad om ursäkt inför rätten och lovade att händelsen 

inte skulle upprepas. 

 

Den tredje och sista kvinnan, förutom Anna som ställs inför kyrkorådet i fallstudien är Maja Stina 

Lindgren.  Hon hade tidigare blivit ställd inför rådet eftersom hon fört ett osedligt leverne, med fylleri 

och utomäktenskapliga barn. Hittills hade Maja Stina sluppit undan straff eftersom rätten fått intrycket 

av att hon förbättrat sig. Nu hade hon dock blivit gravid igen utan att vara gift. Rätten dömde henne 

till stocken eftersom hon fått flera varningar och ändå inte bättrar sig. 

 

Genom att se hur kyrkorådet resonerar vid dömandet av de tre kvinnorna kan man indirekt komma i 

kontakt med vilket beteende som inte var acceptabelt i Bankekind under den aktuella tiden. Genom 

att genom protokollen kunna följa kyrkorådets arbete med att klargöra och reda ut mindre förseelser 

inom socken märker man snart vilken långsam process detta kunde vara. Om en person uteblev fick 

mötet senareläggas, vilket blir tydligt när Anna inte dyker upp på utsatt tid utan till och med lämnar 

socken för att undvika att ställas inför kyrkorådet. Ett annat faktum som framkommer i fallstudien är 

att kyrkorådet tog dessa situationer på allvar; även om kvinnorna i fallstudien i vissa fall inte hade 

begått några direkta brott (då hade fallet istället tagits upp i häradsrätten) var det viktigt för kyrkorådet 

att reda ut dessa situationer. Motiven till detta kan vara flera men att skapa och bibehålla ordning och 

reda i socken var säkerligen ett av motiven bakom denna ihärdighet från kyrkorådets sida. 

 

Om man ska överföra denna aspekt av fallet Anna till ett gestaltande perspektiv tänker jag mig att 
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man kan vinna på att visa den rättsliga processen på olika sätt. En vinkel av detta blir att ta fasta på 

att rättsprocessen, i detta fall på lokal nivå, kunde vara en långdragen historia. Jag tänker mig att detta 

skulle kunna åskådliggöras på ett par olika sätt. Ett sätt skulle kunna vara att gestalta detta som någon 

typ av karta; där olika handlingar leder till olika resultat. Här skulle man således kunna följa vilka val 

som de olika kvinnorna gör samt vad detta genererar för konsekvenser. Detta skulle, förhoppningsvis, 

på ett konkret sätt kunna förklara hur processen såg ut, vilka aktörer som fanns med samt vilka olika 

uppgifter dessa hade. Här skulle man även kunna arbeta med att skapa olika roller inom rättsprocessen 

för att genom detta visa hur en händelse kan uppfattas på olika sätt av de som var med om den. På 

dessa sätt kommer man som betraktare närmare händelsen och får förhoppningsvis en nyanserad bild 

av hur man kan tolka olika skeenden sett ur det perspektiv som denna rättsliga process utgör. Eftersom 

det främst är i de olika rättsliga protokollen som vi får inblick i Annas liv anser jag att detta faktum 

kan användas även inom en eventuell gestaltning. Här skulle man även kunna arbeta med utdrag ur 

protokollen för att på så sätt närma sig fallet genom texten i sig. 

 

2.5 Mötet med Anna; lärdomar, relevans och onåbarhet 

Den sista aspekten av fallstudien som jag har valt att analysera är det möte med denna Anna Hjortberg 

som sker när vi, nästan 200 år senare, läser om henne, hennes brott och hennes död. Detta sista 

delkapitel ska även fungera som någon typ av sammanfattning och leda in i nästa kapitel som ska 

behandla varför en gestaltning av enskilda människor kan vara givande (och under vilka villkor detta 

kan ske). 

 

Inledningsvis har jag för avsikt att resonera kring hur vi möter Anna genom arkivuppgifterna samt 

hur man kan se på detta möte på olika sätt. Jag utgår ifrån frågan om förståelse; kan vi egentligen 

förstå vad det är som händer i fallstudien? Svaret på denna fråga blir antagligen ett nej, det kan vi 

inte. Det verkar som om inte ens Annas egen samtid förstår henne. Vi möter ett utanförskap och en 

oförmåga att passa in i samhället. Trots denna omöjliga utgångspunkt är det till syvende och sist 

personen Anna som jag anser vara det mest fascinerande med denna fallstudie, kanske just tack vare 

de frågetecken som omgärdar hennes handlingar och själva person. 

 

I fallstudien blir det möjligt att möta Anna på ett par olika sätt. Jag har valt att dela upp de olika sätt 

man möter Anna på i texten i två olika delar. Den första delen tar upp hur vi genom vissa meningar i 

texten kan möta Anna genom hennes egna ord. Den andra delen handlar om mötet med Anna sker 

genom andras ord och vad detta får för konsekvenser på den bild som vi tecknar av henne långt efter 

att hennes liv tagit slut. 
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2.5.1 Att möta Anna genom hennes egna ord 

I fallet Anna kommer läsaren i kontakt med Anna främst genom vad andra berättar om henne. Det 

finns dock i fallstudien ett par undantag från detta. Även om Anna inte själv får chansen att formulera 

sina tankar i ett långt brev som Wiridén möter vi henne indirekt på de ställen där kyrkoråds- och 

rättegångsprotokollen citerar henne. Man får här anta att rättens citat är relativt korrekta; det var ju 

exempelvis Annas uttalanden om kyrkorådet som gjorde att hon fick spöstraff vid det där tillfället år 

1819. Citaten från kvinnorna från fattighuset är antagligen mer osäkra eftersom de bygger på vad 

kvinnorna minns och kan eller vill berätta för domstolen. Dessa olika citat är dock det närmaste man 

som läsare, nästan 200 år senare, kommer Annas egen person. 

 

För mig har Annas ord genom detta konstaterande en speciell laddning. Därför har jag valt att nedan 

sammanställa de meningar vari vilka vi möter Anna i hennes tankar och uttalanden för att sedan gå 

vidare med att diskutera vad jag anser vara intressant med följande uttalanden. 

 

I kyrkorådets protokoll kan man läsa att Anna började utfalla i de allra grövsta och smädelsefulla 

utlåtenheter. Man kan i samma protokoll läsa att [Anna] ”säger sig ej fråga efter lagar och kungliga 

förordningar och även om 15 st kyrkoråd var tillsammans anser hon sig inte vara skyldig att 

underkasta sig deras författningar och beslut”. Anna beskyller församlingen för att förskingra 

fattighusets pengar och låter fattighjonen gå så trasiga att de ingen heder har kvar längre. I Wiridéns 

brev kan man läsa att hon, när Wiridén sade till henne att hon aldrig kan få någon ärlig begravning 

svarade att ”de må kasta mig i dyngebrunn, så kvittar det mig lika”. Christina Raelsdotter och Lena 

Pehrsdotter som levt med Anna berättade att Anna en gång när hon var sjuk hade yttrat att ju mera vi 

läsa ju värre bliva vi. När Wiridén hade förmanat henne på hennes dödsbädd hade hon svarat att ingen 

tager min tro ifrån mig. När han då kontrade med att berätta att hon inte skulle få en ärlig begravning 

svarade hon att de göra med mig vad de vilja, det kvittar mig lika. 

 

Det är således i dessa få meningar som man kan skymta det som Anna (antagligen) sade vid olika 

tillfällen. Det är sannerligen inte mycket att gå på. Några av dessa uttalanden skedde uppenbarligen i 

affekt eftersom Anna rök ihop med kyrkorådet. Några andra är från när Anna var mycket sjuk; dels 

när hon var sjuk i fallandesot och dels när hon var sjuk i den bröstfeber som senare tog hennes liv. 

Orden och meningarna i sig förklarar kanske inte så mycket om Annas tankar och liv. Man kan skönja 

en människa som inte skräder sina ord. Hennes omgivning klassar henne som mer eller mindre 

psykiskt sjuk, eller i alla fall otillräknelig och häftig i sitt humör och frågan man osökt hamnar blir 

givetvis hur vi skulle ha uppfattat Anna om hon hade levt idag. Denna fråga kan vi bara spekulera 

kring idag. Det enda som återstår av Anna själv blir således dessa lösryckta fragment av mer eller 
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mindre affekterade yttranden av Anna. Det finns dock en symbolik i dessa fragmentariska lämningar 

och spår av Annas liv. Det är kanhända genom spårens ofullständighet som vårt omedelbara intresse 

för Anna och hennes person väcks. På så sätt blir det fragmentariska en nödvändighet för att skapa 

det genuina intresse och engagemang som Simmel anser vara nödvändigt för att påverkas av det man 

som betraktare kan möta i olika situationer. Jag anser att en av de mest intressanta aspekterna av att 

gestalta just enskilda människor är att spåren av människorna möjliggör denna process. I sökandet 

efter ytterligare spår inbjuds man dels att se på sin egen roll inom skapandet och användandet av 

historia. Paradoxalt nog är det således i frånvaron av spår av Anna vi kan närma oss henne genom vår 

fascination för det onåbara. Jag har för avsikt att vidare utveckla detta resonemang längre fram i denna 

uppsats. 

 

Frågan som kan härledas ur ovanstående stycken blir på vilka sätt man kan gestalta Anna genom att 

utgå ifrån hennes egna ord. Här kan det vara intressant att ta upp känslan av onåbarhet och frånvaro 

av denna kvinna som bara lämnat fragment av meningar till eftervärlden. Klart är att det är något 

speciellt med denna känsla. I de efterföljande kapitlen blir ett av mina syften att utreda vad det är som 

gör att det fragmentariska och dolda utövar en sådan stark dragningskraft för människan. 

 

2.5.2 Att möta Anna genom andras ord 

Till största delen kommer vi som tar del av protokollen där Anna figurerar främst i kontakt med Anna 

genom andra människors ord och uppfattningar om hennes person och karaktärsdrag. Detta slog mig 

som intressant. För det första är det intressant i det specifika fallet; hur påverkas vi som studerar fallet 

idag av Wiridéns brev och kyrkorådets uppfattning om Anna? För det andra är det intressant ur ett 

vidare historiebruksperspektiv. Hur skapar vi historia och hur påverkas vår uppfattning om människor 

från förr av olika källor? 

 

Det som är intressant specifikt för fallet Anna är hur hennes karaktär och egenskaper skildras av de 

inblandande parterna. Det finns, som jag tidigare visade, i Wiridéns brev flera sidor som handlar om 

Annas hopplöst usla karaktär och hennes dåliga leverne. Man undrar osökt vad det var hos Anna som 

gjorde att hon sågs på detta sätt av den lokala ordningen. Var hon helt enkelt värst av alla i Bankekind 

under denna tid? Det är svårt att idag se exakt vari hennes brott låg. Det är intressant hur hela Annas 

karaktär reds ut i prästens brev. Allt från hennes avsaknad av adekvat uppfostran och (religiös) 

bildning till hennes hårda sinnelag och elaka tunga tas upp och kommenteras. Om jag tolkar 

handlingarna rätt är hon ställd inför häradsrätten för att hon smädat kyrkorådet och varit allmänt 

bråkig och olydig. Det verkar dock som om det som avgör att hon får komma inför häradsrätten är att 
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hon inte erkänt kyrkorådet som instans och smädat dess medlemmar. Det läggs dock inte så mycket 

vikt vid detta faktum, varken från kyrkorådets eller häradsrättens sida. Det stora utrymmet läggs just 

på att beskriva ”Annas samlade dåliga gärningar och dåliga karaktär”. Slutsatsen man kan dra av 

denna sista ingång till ett gestaltande av Anna blir således att frågorna kring Anna och hennes person 

öppnar upp nya frågor kring historieanvändande. Dessa frågor är av en annan karaktär än de som mer 

konkret behandlar frågor om livet i Bankekind på 1820-talet. 

 

2.5.3 Varför är fallet Anna intressant? 

Efter att ha benat ut dessa fyra olika temata i fallet Anna är det dags för en slutsats av fallstudien i 

stort samt den tematik som jag anser vara bland den mest intressanta. Det finns många ingångar till 

ämnet. Jag har valt att titta lite närmare på fyra ganska spretiga frågor som förenas genom att de alla 

erbjuder möjligheter att fungera i en exempelvis museal kontext. Dessa fyra frågor fångade mitt 

omedelbara intresse varvid jag valde att bena ut vad detta kunde bero på samt hur detta skulle kunna 

åskådliggöras för en publik. 

 

Genom dessa fyra frågor har två olika vägar uppenbarat sig; fallet Anna väcker dels frågor kring Anna; 

hennes liv, död och möte med den lokala ordningen och dels frågor kring historieanvändande och 

historiens onåbarhet och tjusning. Slutsatsen blir att efter denna diskussion, som baserats på ett 

relativt fritt resonemang kring fallstudien blir det nu viktigt att vidga diskussionen samt att föra in för 

uppsatsen relevanta teorier kring användandet av historia på olika sätt. Min förhoppning är att mitt 

eget omedelbara intresse, som presenterats och diskuterats ovan, kan möta dessa teorier för att 

därigenom problematiseras och vidgas. 

 

 



45 

 

 

3. Varför är det viktigt att gestalta individer från förr? 

 

Under denna rubrik har jag för avsikt att reda ut varför det kan vara relevant att gestalta just individer; 

enskilda människor från förr i tiden, i historiska framställningar av olika slag. Inledningsvis är 

avsikten att bena ut vilka olika element det kan finnas som gör historiska framställningar i allmänhet 

nyttiga, intressanta eller betydelsefulla. Här har jag även för avsikt att demonstrera hur mötet mellan 

historien och den som tillskansar sig den kan bli betydelsefullt på olika sätt. Det finns flera sätt att 

använda sig av historien och klart är att olika typer av historiebruk talar till olika känslor hos de som 

förväntas möta det som framställs. En av de mer kända distinktionerna mellan olika typer av 

historieanvändning gör Nietzsche som kartlägger tre olika typer av historieanvändande: den 

monumentalistiska, den antikvariska och den kritiska. 

 

Nietzsche skriver att det monumentalistiska historieanvändandet är historia för de verksamma 

människorna och pekar ut en uppgift för historien: historia som inspiration till handling.36 Nietzsches 

andra typ kallar han den antikvariska. Den antikvariska människan vördar och bevarar det 

historiska.37 Här kan man skönja ytterligare en uppgift för historien: historia som sammanhang och 

känsla. Det tredje perspektivet Nietzsche presenterar är det kritiska. Här handlar det snarare om att ta 

ett steg tillbaka och granska historien ur ett kritiskt perspektiv. Här presenteras ytterligare en potentiell 

uppgift för historien: historia som kritik.38 

 

Dessa tre typer av exempel på hur man kan använda sig av historia. De olika synsätten representerar 

även varsitt förhållningssätt till historien, och kanske även livet, i stort. Gemensamt för de tre olika 

typerna är att de alla har både inneboende möjligheter och potentiella risker vid felaktig användning 

av dessa. Ett faktum står dock klar för Nietzsche: vi människor är predestinerade att ha en relation till 

det förflutna. Att välja huruvida vi vill använda oss av historien över huvud taget är inte möjligt; djur 

kan och måste leva på det sättet, men djurens historielöshet är omöjlig för oss människor. Hur vårt 

historieanvändande utformas och utförs är dock i allra högsta grad påverkbart. Så hur ska man då 

enligt Nietzsche förhålla sig till detta och verka för att skapa god historia som gynnar samhället och 

individen? Klart är att det mesta handlar om balans och måttfullhet. Ett överdrivande åt något håll 

vad gäller hur de olika typerna använder sig av historien medför ett felaktigt, för samhället osunt, 

                                                 
36Nietzsche s. 42ff 
37ibid, s.51 ff 
38ibid, s. 57-58 



46 

 

förhållande till det förflutna. Ett annat faktum som står klart är att vi människor har flera inneboende 

begränsningar som dels hindrar oss från helt greppa och förstå historien och dels hindrar oss från att 

sluta försöka göra just detta. Vi upphör aldrig att fascineras och fängslas av det förgångna och 

ogripbara. Men inom ramen för våra inneboende begränsningar kan vi göra olika val längs vägen. 

 

Hur man kan använda sig av historien skiljer sig beroende på syftet med framställningen. Inom fältet 

för historiska framställningar i allmänhet och historiska gestaltningar i synnerhet är det kanhända 

först och främst i mötet med mottagaren som det är möjligt att utvärdera vad som är en god 

historieanvändning. Därför anser jag att en analys måste ske även ifrån ett mer individinriktat 

perspektiv; när är en historisk framställning framgångsrik i mötet med enskilda människor, och vilka 

kriterier kan användas för att studera denna eventuella framgång? 

 

3.1 Vad är målet för en historisk framställning? 

Inledningsvis är det nödvändigt att definiera vilket eller vilka ord man vill använda sig av för att 

utvärdera hur effektiv en historisk framställning är i förhållande till målet. Jag fann detta essentiellt 

för att kunna närma sig frågan om hur historien kan användas på olika sätt för att uppnå olika mål. 

Vilket ord man väljer för att utvärdera hur bra en historisk framställning har lyckats respektive 

misslyckats har stor betydelse för vilka faktorer man studerar för att kunna komma fram till ett resultat 

i denna utvärdering. Jag har i denna uppsats valt att närma mig dessa frågor genom att utgå ifrån 

distinktionen mellan begreppen nytta och relevans i denna diskussion. En mycket enkel definition av 

dessa ord39 ger att ordet nytta kan ses som en fördel. Vilka är fördelarna med en viss historisk 

framställning? Vilka fördelar finns det med att ha en historisk kunskap? Ordet relevans kan även ses 

som betydelse eller vikt. Hur kan en historisk framställning bli betydelsefull? När är en historisk 

kunskap viktig - och för vem eller vilka blir den viktig? Det främst är utifrån dessa, till synes enkla 

definitioner som jag ska fortsätta att utreda dessa två begrepp. 

 

3.1.1 Historiens nytta? 

I Historia presenterar Aronsson ett antal dilemman kring historia och historieanvändning. Ett av dessa 

dilemman rör metodologiska frågor och där ställer sig Aronsson frågan om historiens nytta. Vad är 

nyttan med historisk kunskap? Aronsson listar flera möjliga alternativ som till exempel historia som 

kritiskt verktyg samt historia som nöje.40 

                                                 
39

Bonniers svenska ordbok, Malmström, Györki, Sjögren (Stockholm 2006) 
40Aronsson, Peter Historia (Malmö 2011) s. 35 
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Här märks det tydligt hur ordet som väljs för att beskriva målet för kunskapen påverkar hur 

framgången hos en gestaltning kan utvärderas. Aronsson väljer här att använda sig av ordet nytta och 

listar olika exempel på hur den historiska kunskapen kan bli nyttig. En utvidgning av ordet nytta till 

att omfatta historieanvändning i stort ger fler mål och användningar för historien. Det finns en 

ekonomisk aspekt; historisk kunskap kan generera ekonomisk vinst. Det finns en forskningsaspekt; 

historisk kunskap kan generera ny historisk forskning (som i sin tur genererar nytta i form av 

finansiella anslag, karriärutveckling, etc.). Alla dessa exemplifierar hur historien och historisk 

kunskap kan bli nyttig på individuell och samhällelig nivå. Historisk kunskap kan således innebära 

konkret nytta för en enskild person i form av den nytta som kunskapen kan generera och som verktyg 

för att få förklaringar till fenomen i sin egen tid. I både Aronssons och mina uppradade exempel ligger 

även ett användande; nyttan uppstår när man använder historien för att till exempel kritisera eller 

försöka förstå ett historiskt skeende eller ett fenomen i sin egen samtid. 

 

Huruvida det finns ett värde i kunskapen eller bildningen i sig går att diskutera. Nietzsche å sin sida 

menar att det inte finns något värde i att lära sig saker för bildningens egen skull. Bildningssamlande 

kan förvisso ge olika typer av status till de bildade, men bidrar egentligen inte med något av värde, 

vare sig på individuell eller samhällelig nivå. Kunskap som inte används är helt enkelt inte värdefull 

enligt Nietzsche.41 Historisk kunskap kan således vara nyttig när den presenteras för någon i en 

historisk framställning av något slag, men huruvida kunskapen som presenteras i sig gör en god 

historisk framställning går således att diskutera. Det jag anser vara den springande punkten när det 

gäller att se på historia ur ett nyttoperspektiv är att det som presenteras kanhända blir betydande först 

när någon verkligen tar till sig det som visas. Den potentiella nyttigheten i en framställning blir 

beroende av hur relevant den är för den som kommer i kontakt med den. 

 

3.1.2 Historiens relevans 

Kraven på att en historisk framställning ska vara relevant för den som möter den ställs på andra sätt 

än kraven på historiens potentiella nyttighet och bildande. Aronsson ställer sig även frågan ”Vilka är 

villkoren för att historia ska vara en levande realitet i samtiden [...]?”.42  Här presenteras en ny aspekt 

av hur man kan använda sig av historia och den historiska kunskapen för att på så sätt uppnå en annan 

typ av resultat. Det är givet att ett annat mål för historieframställningarna medför ett krav på andra 

metoder och vägar dit. Här blir den känslomässiga aspekten signifikant, med allt vad det innebär. Man 

                                                 
41Nietzsche s. 61 
42Aronsson 2011, s. 35 
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känner aldrig historien så nära inpå sig som när man blir riktigt intresserad, fascinerad eller berörd av 

det som visas. Men kan detta omedelbara och intensiva intresse vara potentiellt farligt om det används 

på fel sätt? Tanken om att historien kan fungera som ett farligt vapen i fel händer fanns både förr hos 

Nietzsche och idag. Det är inte historien som bildning, kunskap eller nytta som kan vara farlig; det är 

just i det personliga, det uppeldande och det engagerade som dessa potentiella risker ligger inbäddade. 

Många hemska gärningar har begåtts i historiens namn på både samhällelig och individuell nivå. 

Stater har kunnat motivera intågande i andra länder genom att referera till historiska exempel 

samtidigt som enskilda gärningsmän har kunnat härleda historiska skäl till sina illdåd. 

 

Om detta är konsekvensen av ett för personligt och engagerande förhållningssätt till historien blir 

Nietzsches farhågor rimliga. Historien skall ge människor handlingskraft och inspiration, men inte 

kan väl brott och krig av olika slag svara mot detta? Svaret på denna fråga är givetvis nej. För 

Nietzsche handlar det tvärt emot detta om att historien ska ge rätt sorts handlingskraft, som ska vara 

grundad på insikt och historien och dess verkan och konsekvenser. Historisk insikt torde även kunna 

upplysa människor om de olika negativa konsekvenserna av olika handlingar. Därför skulle man 

snarare kunna beskylla gärningsmannen eller den angripande staten för att helt sakna alternativt ha 

fel sorts historisk insikt med Nietzsches mått mätt. Det historiska skälet till att begå ett brott eller att 

förklara krig kan snarare sägas vara påmålat i efterhand för att inför sig själv och andra legitimera ett 

visst förfarande. Historien i sig kommer aldrig att mörda eller att förklara krig – det är något som bara 

människor är kapabla till. 

 

Ett annat argument som framhålls emot ett mer känslobetonat historieanvändande blir tanken att den 

historiska autenticiteten riskerar att bli lidande till förmån för den egna fantasin. Det är lätt att börja 

föreställa sig hur det var att leva på en viss tid, och den bild som man skapar i sitt huvud stämmer 

kanske inte överens med vad som verkligen inträffat. Som ett svar på detta kan dock sägas att den 

riktiga, historiska inlevelsen är fullständigt beroende av vetskapen om att något har hänt på riktigt. 

Relevansen av en historisk framställning uppstår från en konkret historisk bakgrund som sedan 

omarbetas på olika sätt i mötet med människor idag. Aronsson menar att en bra historisk 

berättandeform bidrar till att skapa inte bara en intellektuell förståelse utan en känsla av 

sammanhang.43 Ett historieanvändande som skapar sammanhang behöver, och bör inte, vara mindre 

källkritiskt och historiskt korrekt. Det autentiska är den grund på vilken relevansen och så småningom 

den egna historiska upplevelsen läggs. 

 

                                                 
43Aronsson, Peter (red) Platser för en bättre värld (Lund 2009) s. 16 



49 

 

3.1.3 Historiens nytta och relevans 

Frågan blir till slut vad som är den viktigaste rollen för historien och historiska framställningar. Svaret 

blir helt enkelt att det helt beror på målet som finns med framställningen. Här blir även ett annat av 

Aronssons uppställda dilemman kring historia och historiebruk relevant; ”Är historia en vetenskap 

eller en skapande konstnärlig verksamhet?” 44 Min egen ingång till detta andra dilemma är att historia 

är och skall vara både en vetenskap och en skapande verksamhet för att bli levande och framgångsrik 

i mötet med sina utövare och sina betraktare. 

 

Precis som historien kan vara både nyttig och relevant beroende på de olika sätt den kan användas på 

blir den även mer vetenskapligt eller konstnärligt betonad i olika typer av användning. Det finns en 

ren kunskapsaspekt; det finns ett traditionellt och viktigt syfte med att man ska kunna öka sin kunskap 

om ett visst historiskt skeende genom att ta del av en historisk framställning. Samtidigt finns det även 

en annan aspekt; när en historisk framställning förmår intressera och engagera den som tar del av den 

uppstår någonting nytt, och framställningen blir betydelsefull på ett annat sätt. Med bakgrund av detta 

blir slutsatsen att en god historisk framställning är den som dels kan lära ut något om det som visas 

och dels engagera och beröra människor. Vilka inneboende möjligheter och begränsningar som finns 

specifikt när man har för avsikt att som jag låta den historiska framställningen bestå av berättelser om 

individer från förr har jag för avsikt att utveckla nedan.   

 

3.2 Varför gestalta enskilda individer? 

Så hur förhåller sig min fallstudie till dessa olika teser och teorier? Varför är det egentligen viktigt att 

gestalta enskilda individer som i fallet Anna och vad kan den som möter fallstudien i form av en 

gestaltning förväntas få ut av den? Inledningsvis har jag för avsikt att återigen knyta an till Nietzsches 

teorier kring de tre olika typerna vad gäller historieanvändning. Jag har för avsikt att diskutera hur 

min fallstudie svarar mot dessa tre typer samt att därigenom närma mig min fallstudies inneboende 

potential till att motsvara ett, enligt Nietzsche, gott användande av historien på olika nivåer. 

 

Ett av de kanske viktigaste skälen till att låta enskilda människor stå som berättare från sin tid är att 

man kan visa en annan del av det förflutna. När man använder historien monumentalistiskt kan 

historien fungera som inspiration till handling enligt Nietzsche. När man gör som jag i denna uppsats 

och tar fasta på en enskild människa kan det bli möjligt att studera ett historiskt skeende ur en annan 

synvinkel än den vedertagna. Detta bidrar till att en annan syn på historien får mer utrymme än vad 

                                                 
44Aronsson 2011 s. 34 



50 

 

som tidigare funnits. Detta skulle kunna bidra till skapandet av en mer mångfacetterad bild än den 

som är gängse rådande. Ju flera sådana bilder som skapas ju fler olika synvinklar får utrymme. Detta 

visar hur komplexa historiska skeenden är. Fallet Anna är kanske inte vad Nietzsche skulle kalla 

inspirerande. Det finns kanske inget stordåd som man kan sporras av i studien. Det finns inga hjältar 

vars handlingar inspirerar till ett förbättrande av ens egen tid. Det finns dock en annan faktor som 

knyter an till detta och i förlängningen kan fungera inspirerande. Jag anser att allmängiltiga temata 

av olika slag kan skapa samma typ av igenkänning och skapa samma känsla av inspiration och 

förståelse som Nietzsche menar. 

 

Jag tror att det ligger i människans natur att hysa ett omedelbart intresse för allmängiltiga frågor som 

kärlek och hat, liv och död. Slutsatsen här blir att gestaltningar som tar upp dessa frågor sannolikt 

kommer att väcka starkare känslor än en gestaltning vars innehåll uppfattas som ointressant eller för 

teoretiskt. De mer allmängiltiga frågorna upplevs som betydligt mer relevanta och är därigenom mer 

benägna att väcka tankar och skapa diskussion kring sitt innehåll. I linje med allmängiltigheten 

uppstår även en igenkänningsfaktor när man som betraktare av en historisk framställning känner igen 

sig själv i det som visas. Man reflekterar kanske som betraktare över hur man själv hade gjort om 

man varit i Annas situation och känner med henne. Därför blir en allmängiltighets- och 

igenkänningsfaktor två viktiga komponenter för att göra en fallstudie till ett bra underlag för en 

gestaltning. I fallet Anna blir olika frågor kring bland annat val och dess konsekvenser intressanta. 

De andra kvinnorna som hamnar inför kyrkorådet ber om ursäkt för sina handlingar och slipper undan 

straff. Anna ber inte om ursäkt, vilket förvärrar hennes situation. Vad låg bakom dessa val? Detta, att 

vi inte fullt ut vet eller förstår vad som hände – samtidigt som vi som människor är dömda alternativt 

välsignade till att inte kunna sluta undra och grubbla över samma frågor som vi aldrig kan få svar på, 

blir en aspekt att vidare resonera kring inom kapitlet om gestaltningsvillkor. 

 

För att knyta an till mitt tidigare resonemang; det blir tydligt att fallet Anna har potential för att bli 

relevant för de som möter det. De moraliska dilemman som finns i fallet, de allmängiltiga temata som 

går att urskilja samt möjligheten som finns till inlevelse för den som möter fallet bidrar till detta. Kort 

sagt är fallet Anna spännande att läsa om och att fundera på. Aronsson skriver att allt långsiktigt 

kraftfullt historiebruk är både kunskapsbaserat meningsskapande och värdebärande. God historia är 

således inte fri från moral och värdering.45 Samtidigt kan det möjligen uppfattas som problematiskt 

med historiska gestaltningar som är menade att beröra den som betraktar dem på ett känslomässigt 

plan, trots att detta inte alls blir det enda eller primära målet för den typ av historiska gestaltningar 

                                                 
45

 Aronsson 2009 s. 170 
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som jag tänker mig. 

 

När olika människor berörs av det visade blir den individuella känslan nästan som en typ av 

individuell upplevelse. Aronsson ställer sig frågan om upplevelsen inom historieanvändningen är 

önskvärd och möjlig för att kunna generera sann historisk kunskap. I den historiska forskningen är 

det som det forskas om per definition inte längre närvarande. Hur kan då dessa upplevelser i nuet öka 

kunskapen om det förflutna? Kan våra upplevelser av historia idag bidra till att skapa nya och 

fruktbara berättelser om det förflutna?46 Här sätter Aronsson fingret på något jag anser vara intressant 

vad gäller historiska framställningar. Jag anser att eftersom historien de facto inte är fysiskt 

närvarande förutom i form av exempelvis artefakter måste man skapa sin egen uppfattning genom 

känslor och upplevelser. Vad detta engagemang kan utmynna i för mätbart värde är nog svårt att 

utvärdera. Konsekvensen blir nog snarare att intresset leder till samtal, engagemang och debatter. 

Detta kan vara ett mål i sig eftersom historien aktualiseras – och används och brukas i livet istället 

för att bara samlas i en hög av kunskap. 

 

Riskerna med den mer känslomässigt relevanta historien blir som Nietzsche beskrev att känslan, 

upplevelsen – eller som han själv skrev, myten, blir ett mål i sig. Man söker bara efter mer och mer 

spännande historiska öden och börjar till slut glömma bort historien i sig.47 Aronsson är inne på 

samma spår och skriver att risken med den starka historiska inlevelsen är att den kan försvåra den 

kunskapsprocess som kräver att man har perspektiv och distans. Den starka inlevelsen riskerar att 

fastställa en bild av hur det faktiskt var utan att bilden man skapat för den skulle inte behöver motsvara 

det faktiska förhållandet. Aronsson fortsätter dock med att beskriva hur man kan se gestaltningen som 

en portal till verklig kunskap; en ingång till verklig förståelse och kunskap. Att fastna i upplevelsen 

gör att man inte får mer än en tillfällig njutning.48 Detta är dock på inget sätt en enkel fråga och jag 

har för avsikt att vidare diskutera villkoren för gestaltning av historiska skeenden i allmänhet och 

fallet Anna i synnerhet längre fram i uppsatsen. 

 

Nietzsche ger i det han kallar den antikvariska historiesynen exempel på hur historien kan fungera 

som skapare av känsla och sammanhang. Det finns flera inslag av detta i ambitionen att lyfta fram 

enskilda fall från förr. Det finns olika aspekter av detta som kan vara värda att studera närmare. I sin 

bästa form kan den antikvariska människan verka för att stärka och lyfta fram det lilla, det lokala och 

                                                 
46

Aronsson Att uppleva historia Publicerad i korrekturrättat format i Peter Aronsson 2002: Att uppleva historia, i Tid 

och tillit. En vänbok till Eva Österberg. Stockholm 
47Nietzsche s. 42ff 
48Aronsson, Att uppleva historia s. 7 
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det specifika på ett sätt som inte är inskränkt eller hemmablint utan kärleksfullt och bevarande. Det 

finns dock risker även med det antikvariska synsättet – och kanske i förlängningen även med 

användandet av fallstudier på det sätt som jag tänker mig. Kan ambitionen att lyfta fram vanliga 

personer från svunnen tid i själva verket ett uttryck för en slags ”spara-allt”-mentalitet som inte bidrar 

med något åt livet, som Nietzsche uttryckte det, utan istället kväver livet genom sitt idoga sneglande 

åt det gamla? Frågan är då hur man kan motivera att denna framställning visst är relevant och givande 

i dagens samhälle. Jag anser att styrkan i att visa små berättelser, som till exempel den om Anna, 

ligger i att de som möter berättelserna inte har någon förutfattad mening om dem. De representerar 

något nytt. Flera små berättelser tillsammans kanske kan ge en fingervisning om det myller av 

handlingar och känslor som utgör det mänskliga livet på ett sätt som kompletterar och kanhända 

utmanar de stora berättelserna. Detta utmanande kan i allra högsta grad sägas vara dynamisk och 

intressant. 

 

Den finns även en autenticitetsaspekt förknippad med min fallstudie. Aronsson skriver att det korrekta 

och sanna kan laddas med speciell kraft. Denna kraft är inte beroende av innehållet utan existerar 

genom att vi vet om att något är ett original och äkta.49 Det finns en känsla av sammanhang och 

närvaro samtidigt som det också finns en distans; en onåbarhet som förhindrar oss att få veta vad som 

verkligen hände. Denna onåbarhet, som egentligen är gemensam för alla typer av historierelaterad 

verksamhet, är definitivt inte enbart en brist eller ett hinder som enbart förhindrar oss från att se 

sanningen om ett historiskt skeende. Att inte veta vad som hände i rätten under Annas rättegång, hur 

situationen på fattighuset i Bankekind såg ut eller varför Anna inte fogade sig för överheten kan ses 

som olika faktorer som förhindrar oss att se ett skeende i sin helhet. Genom kvalificerade tolkningar 

kan man gissa och spekulera på ett mer eller mindre kvalificerat sätt. Det är dock till syvende och sist 

fortfarande spekulationer man ägnar sig åt. Frågan är dock vad detta faktum spelar för roll. Uppstår 

inte värdet i en berättelse, eller i en gestaltning om man så vill, i tolkningen av den? Det är sällan 

faktauppgifter som berör människor. Står onåbarhetens värde i motsättning till värdet i att förklara 

och nyansera ett historiskt skeende? 

 

Frågan blir om det fortfarande hade varit intressant att läsa om Anna om man hade haft tillgång till 

alla svar på de frågor som skapats. Jag anser att det inom arkivforskningen kan sägas finnas någonting 

som jag har valt att kalla en ”sökandeaspekt”; när man hittar en lämning eller spår av en person i 

arkivmaterialet är detta mycket spännande. Inom arkivforskning blir själva sökandet efter något ett 

mål i sig. Släktforskning är ett exempel på hur sökandet i sig kan bli det intressanta i olika typer av 

                                                 
49Aronsson, Att uppleva historia s. 14 
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möte med historien. Om det endast skulle ta ett par minuter att få reda på allt om släktens historia 

skulle ett av syftena med arkivforskningen försvinna. Anledningen till detta är just denna paradoxala 

känsla av närvaro i kombination med onåbarhet som man kan känna inför historien. 

 

En annan sida av min fallstudie är att hitta det dolda och lyfta fram det. Frågan blir vari värdet i att 

lyfta fram de dolda berättelser som fallet Anna kan tänkas vara en del av. För att knyta an till Nietzsche 

igen så tror jag att värdet i att göra det jag gör och lyfta fram en enskild människa som Anna uppstår 

först när man intresserar sig och bearbetar det man ser. Det finns inget självändamål i historiska 

framställningar; varken när man lyfter fram enskilda människor eller när man inte gör på detta sätt. 

 

Den sista aspekten av historia som Nietzsche tar upp är den om historia som kritik. Hur ska man 

egentligen förhålla sig till detta inom ett gestaltande av fallet Anna? Å ena sidan är det kanhända 

viktigt att inte rakt av döma de inblandade personernas handlingar. Man kan aldrig fullt förstå vad 

som ligger bakom en handling och man kan aldrig helt sätta sig in i hur andra känner och tycker. Å 

andra sidan är det omöjligt att inte döma andras handlingar. Detta blir tydligt i historiska 

framställningar. Nietzsche betonar hur människan måste döma historien. Denna dom som vi ställer är 

lika nödvändig som den är orättvis, eftersom vi inte har den nödvändiga insikten och förståelsen.50 

Som förmedlare av historia anser jag att man bör ge den tilltänkta mottagaren av det man förmedlar 

en chans att få en större bild av ett händelseförlopp. Genom att presentera den kontext vari 

handlingarna ägde rum ger man kanske en mer nyanserad och rättvis bild. 

 

Kan kritiken i sig vara ett mål med en framställning? En aspekt av min fallstudie är hur de olika 

personerna argumenterar för sin sak. Här erbjuds ett verktyg för att kritiskt kunna ta ställning till vem 

man anser ha rätt. Genom fallstudien kommer man lite närmare hur det kunde fungera i en östgötsk 

1800-talsby och det blir då värdefullt att kunna läsa hur prästen Wiridén argumenterar för sin sak i 

det brev som han skickar till Bankekinds häradsrätt. Genom mötet med de enskilda personerna får 

man en bild av ett skeende som man sedan kritiskt kan ta ställning till. Här kommer även mer 

forskningsrelaterade frågor om aktör och struktur i fokus. Vilket handlingsutrymme hade Anna och 

Wiridén? Vilket handlingsutrymme upplevde de att de hade? För att återgå till den mer 

individinriktade analysen kring nytta och relevans som tidigare presenterades anser jag att det både 

finns nytta och relevans i att presentera enskilda människor på det sätt som jag gör i fallet Anna. 

Sammanfattningsvis blir nyttan en ökad historisk kunskap om ett visst skeende sett genom individens 

ögon. Man får olika sidor av en händelse och upptäcker hur komplexa skeenden kan vara. Aktörs- 

                                                 
50Nietzsche s. 57-58 
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och struktursbegrepp kommer indirekt i fokus när man försöker förklara vad det är som händer och 

frågor om makt och kontroll i lokalsamhället lyfts samtidigt som historiens onåbarhet tar plats som 

en egen tematik inom utställningen och åskådliggör vår fysiska distans och vår paradoxala dragning 

till det förflutna. 

 

Dessa frågor får dock endast önskad uppmärksamhet och behövligt genomslag när någon intresseras 

för fallet som visas. Detta intresse uppkommer när någon tycker att framställningen är relevant. 

Relevansen i fallet med Anna ligger som jag tidigare nämnt i dess allmängiltiga temata som till 

exempel fattigdom, makt, val och religion. Det finns potential för att man som betraktare ska känna 

igen sig och intresseras av det visade. I den onåbarhet jag själv känner i läsandet om Anna i 

domböckerna finns en inneboende styrka som gör att avståndet kan överbryggas i form av inlevelse 

och intresse. För att knyta ihop resonemanget kring varför det är relevant att framställa enskilda 

individer, som i min fallstudie, i historiska framställningar sluter jag mig till att en framställning av 

individer har en potential att fungera som en både nyttig och relevant framställning. 

 

Utifrån Nietzsches olika typer av historieanvändning har jag analyserat hur min fallstudie knyter an 

till olika aspekter av historieanvändande. Relevansen av allt historieanvändande uppstår i en 

bearbetning och jag har för avsikt att nedan redogöra för olika möjligheter kring gestaltning av 

enskilda individer i allmänhet och min fallstudie om Anna i synnerhet. 
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4. Om gestaltningsvillkor 

Efter att ha resonerar kring vikten och syftet med att gestalta enskilda människor från förr har jag nu 

för avsikt att diskutera hur detta skulle kunna göras. En snabb granskning av fälten för estetik, 

gestaltning och museologi visar att dessa områden är alldeles för stora för att representeras i sin helhet 

inom ramen för denna uppsats. En betydande avgränsning blir därför nödvändig och avsikten blir 

därför inte att på något sätt presentera en heltäckande bild; varken av museala gestaltningsvillkor i 

allmänhet eller villkor för gestaltande av enskilda individer i synnerhet. Målet för detta kapitel blir 

snarare att utreda de infallsvinklar som jag finner relevanta med tanke på ämnets natur samt att 

erbjuda intressanta utgångspunkter vid olika typer av åskådliggörande av historiska skeenden. 

 

4.1 Förutsättningar för gestaltning 

Ett av målen med detta kapitel blir som jag tidigare nämnt att utreda vilka förutsättningar finns det 

att visa enskilda individer i gestaltningar med historiskt innehåll. Vilka möjligheter och risker kan 

skönjas och vilka kan konsekvenserna bli av olika gestaltningsmässiga ställningstaganden? Målet blir 

att knyta ihop detta kapitel med de föregående och på så sätt ha som målsättning att gestaltningen ska 

motsvara ett relevant användande (och vad detta mer konkret kan innebära på ett gestaltningsmässigt 

plan blir även det en intressant fråga att resonera kring) av historien. För att besvara dessa frågor blir 

det viktigt att titta på frågor om seende och relationen mellan det visade och betraktaren. Som jag 

tidigare nämnde är detta fält oändligt brett. Relationen mellan betraktaren och det visade kan studeras 

från olika vinklar och själva betraktandet som process kan tolkas på olika sätt. Syftet med att visa 

något är avhängigt av hur man tolkar seendet som process och hur man väljer att tolka utbytet mellan 

en gestaltning och en betraktare. Därför blir det nödvändigt att nämna något kring detta och jag har 

för avsikt att inleda denna diskussion med ett kort resonemang om hur man kan se på olika typer av 

seende i olika sammanhang. 

 

4.1.1 Seendets förutsättningar och maktförhållande 

Inledningsvis har jag för avsikt att undersöka några olika aspekter av mötet mellan en gestaltning och 

en betraktare. Vi möter varje dag olika typer av bilder och gestaltningar av olika slag. Olika typer av 

bilder framkallar olika typer av reaktioner hos den som möter dem. Men vad händer egentligen med 

en när man till exempel går in på ett museum och betraktar det som visas? För att bättre kunna svara 

på denna fråga anser jag att det blir nödvändigt att resonera kring olika typer av seende. Man inser 

snabbt att man använder en annan typ av seende när man exempelvis studerar en tavla än det seende 
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man använder sig av i vardagen. 

 

Sturken & Cartwright skiljer i Practices of looking- An introduction to visual culture på seeing och 

looking där det förstnämnda är någonting man gör varje dag medan det sistnämnda är något som 

kräver ett mer uttalat syfte och mål. Här etableras olika typer av seende där endast ett av seendena 

effektivt kan användas i mötet med olika kulturyttringar. I looking ligger ett lärande att tolka och inte 

minst ett maktförhållande mellan den som visar något och den som väljer att titta på, eller att inte titta 

på, det som visas51. Man kan således sluta sig till att en besökare som träder in på ett museum i de 

allra flesta fall kopplar på en annan typ av seende än om samma person skulle gå in i en affär för att 

veckohandla. Naturligtvis kan det även finnas undantag från detta; barn kan mycket väl representera 

en sådan grupp människor som inte lärt sig hur denna process fungerar. Detta är dock snarare ämnet 

för ett annat arbete; för att kunna studera relationen mellan betraktare och gestaltning närmare väljer 

jag att förutsätta att betraktaren vet vad som förväntas av densamme som betraktare och människa i 

olika miljöer.   

 

Det finns ett maktförhållande mellan den som visar något och den som betraktar det som visas. 

Sturken & Cartwright nämner att det redan i uppmaningen ”look at that!” ligger en befallning. Man 

kräver någons uppmärksamhet.52 Frågan är dock vad som händer sedan i denna maktrelation. Här 

finns två olika synsätt. Den första approachen kan i stora drag tecknas upp som en linje. I ena änden 

av linjen finns någon typ av avsändare, som till exempel en utställningsskapare, en konstnär eller för 

att se det hela ur ett större, mer konsumentinriktat perspektiv, någon typ av kulturindustri eller större 

kapitalistiskt system. Från avsändaren färdas olika typer av budskap och koder i olika former. I den 

andra änden av linjen finns mottagaren, eller betraktaren om man så vill. Denna får budskapet och 

koderna till sig och tar upp dem och påverkas av dem. Horkheimer & Adorno beskriver i 

Upplysningens dialektik hur all kultur av idag är stöpt i samma form. Detta bildar ett sammantaget 

system med förutbestämda regler för olika kulturyttringar.53 Detta är en del av ett större system av 

efterfrågan, för konsumenterna skapade behov och standardiserade kulturyttringar. Dessa 

komponenter bekräftar och styrker varandra och skapar en sammanhållen enhet som blir svår att bryta 

sig ur. Kulturen är monopolstyrd och massproducerad. Mottagaren – konsumenten – har en skenbar 

frihet och ett skenbart val; man kan välja mellan olika kulturella yttringar men alla manifesterar 

samma värden och budskap.54 

                                                 
51Sturken & Cartwright s. 10 
52ibid, s. 10 
53Horkheimer & Adorno s. 143 
54ibid s. 144-145 
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Frågan är vart detta lämnar mottagarna. Horkheimer & Adorno skriver att konsumenterna, som de ju 

blir i detta fall, hålls i ett fast grepp av den kapitalistiska produktionen. Detta grepp är så fast att 

konsumenterna inte har något annat val än att fullständigt svälja det som erbjuds dem. Detta gäller 

både världsordningen i stort och när det kommer till kulturfältet. Allt hålls samman av samma värden 

och strukturer, en rörelse som kommer ovanifrån och påbjuds vanliga människor – i Horkheimer & 

Adornos text ofta benämnd som ”massan”.55  Detta var i korthet en bild av hur man kan se på 

relationen mellan det som visas och den som betraktar det visade. I Horkheimer & Adornos 

resonemang blir den enskilda betraktaren bara en del av ett självbekräftande kulturetablissemang som 

effektivt likriktar all kultur och kväver allt som inte passar in. Frågan blir kanske inte främst om det 

stämmer att så är fallet. Personligen anser jag att man kan tolka samhälleliga fenomen på olika sätt. 

Klart är dock att det finns någon typ konsensus vad gäller kultur och -yttringar. De existerar, precis 

som sina betraktare och tolkare, i olika kontexter och kulturer där de måste vara begripliga för de som 

förväntas se dem. Som besökare till olika kulturinstitutioner vet man vad man kan förvänta sig och 

det finns helt klart ett maktförhållande mellan det som visas och den som väljer, eller tvingas beroende 

på hur man ser det, att titta på det som visas. 

 

Frågan är om detta är den enda möjliga sanningen. Som jag tidigare konstaterade, det finns säkerligen 

många för individen begränsande strukturer och normer. Frågan är dock huruvida detta är relevant 

för individens förmåga att beröras, processa och inte minst välja bort olika kulturella yttringar. Jag 

tänker mig att en grupp människor lätt kan ses som en homogen massa om man ser dem ur 

ett ”ovanifrånperspektiv” men om man går ner på individnivå upptäcker man att även människor som 

befinner sig inom samma kulturella kontext tycker och tänker olika; både uttalat i olika frågor samt 

kanske mer instinktivt i fråga om smak och preferenser. Man kan säkerligen koppla en individs 

intresse till en viss typ av gestaltningar till någon typ av ekonomiskt intresse från olika kulturella 

aktörer. Själv anser jag dock att en sådan ingång tenderar att bli deterministisk och lite låst till 

ekonomiska faktorer. Om man själv som betraktare av ett konstverk intresseras och berörs av det som 

visas är det möjligen mer givande att vidare utforska ens reaktion på det visade snarare än varför man 

tycker som man gör. 

 

Det finns dock ett annat sätt att se på relationen mellan olika typer av kulturella yttringar och den som 

betraktar dem. Detta andra synsätt utmärks av ett sätt att se på detta möte som en typ av process där 

mottagaren inte nödvändigtvis tar till sig det som visas. Målet för en gestaltning blir således inte att 

                                                 
55Horkheimer & Adorno s. 157 
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mottagaren okritiskt ska ”konsumera” det som visas utan vidare reflektion. Här blir istället målet att 

betraktaren ska komma igång med en egen tankeprocess kring det som visas. Olika människor har 

olika förutsättningar och preferenser och torde då reagera på olika sätt i mötet med olika typer av 

gestaltningar. Hall skriver i Culture, Media, Language att den modell som tidigare nämndes som 

bestod av en sändare som skickar ett budskap till en mottagare är alldeles för enkelt för att beskriva 

processen och överförandet av mening. Han håller dock med om Horkheimer & Adorno om att det 

finns ett maktförhållande mellan sändaren och mottagaren. Den stora skillnaden mellan de två 

texterna blir att Hall tillskriver mottagarens förmåga att tillgodogöra sig meningen i det som visas 

större betydelse.56 Vår förmåga att avkoda olika budskap är en naturlig förmåga som kan utvecklas 

till olika kontexter som vi omges av. Detta är en del av en avancerad process av skapande och 

utläsande av olika koder. Hall målar upp en bild av ett komplext värdeöverförande på olika 

samhälleliga och personliga nivåer.57 

 

Efter att ha konstaterat att man kan tillskriva mottagaren av olika budskap förmågan att själv tolka 

och processa det som kan visas i olika typer av gestaltningar utifrån sina egna preferenser, kunskaper 

och förutsättningar återstår dock en viktig fråga. Men vad är då nyttan eller syftet med att en betraktare 

av olika kulturella yttringar ska ägna sig åt egna processer och reflektioner av det som visas och för 

vem uppstår egentligen värdet av en sådan process? För att ytterligare utreda dessa frågor blir det 

nödvändigt att nämna något om hur man kan se på förståelsen av det som visas samt hur detta är tänkt 

att påverka den som förstår det visade. Klart är att vad man får ut av olika typer av gestaltningar, 

exempelvis ett museibesök, är beroende av faktorer hos en själv. Om man förutsätter att de allra flesta 

som besöker ett museum (omedvetet) har anlagt det speciella looking- perspektivet, som Sturken & 

Cartwright skrev om, och är medvetna om att de är på ett museum med allt vad det innebär kommer 

ändå besökarna att minnas olika saker från besöket. I detta faktum fanns det flera intressanta aspekter 

att utreda. Sturken & Cartwright skriver om kommunikationen mellan avsändaren (exempelvis en 

konstnär) och mottagaren som betraktar det som visas.58 Även när man lagt sig an med det seende 

som är brukligt när man exempelvis studerar konst kan man se på det som visas på olika sätt. En 

viktig del i hur man uppfattar något torde ligga i ens egna förkunskaper och referenser. 

 

Sturken & Cartwright skriver om hur en gestaltning kan bygga på sammanhang och förståelse. 

Personer som ingår i samma kultur kan på detta sätt uppnå någon typ av samförstånd när de möter 

gestaltningar som knyter an till olika typer av värde och sammanhang som är meningsfullt inom den 

                                                 
56Hall s. 128ff 
57ibid s. 132 
58Sturken & Cartwright s.13 
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aktuella kulturen. Ordet kultur används här i bemärkelsen att man genom att dela kultur delar det som 

skapar mening och sammanhang. Kulturen blir därför en föränderlig process vars innehåll ständigt 

utvecklas och förvandlas. 59  Denna inneboende mening har potential att överföras till den som 

betraktar det som visas om densamme förstår det som visas och har möjlighet att ta till sig och 

bearbeta som personen ser. Frågan är hur man kan förhålla sig till detta samförstånd på olika sätt. Här 

kan det möjligen handla om en balansgång. En viss konsensus kan vara att föredra; man måste förstå 

vad det är som visas för att uppfatta gestaltningen som intressant och relevant för en själv. Samtidigt 

kan en övertydlighet vara begränsande eftersom en övertydlig gestaltning inte lämnar utrymme åt 

egna tolkningar från de som betraktar det som visas. Denna diskussion leder in i mina egna teser. Min 

ingång till ämnet går, som jag inledningsvis nämnde, i korthet ut på att det i varje möte mellan en 

betraktare och en gestaltning finns en möjlighet till att något nytt uppstår. Med bakgrund av det jag 

har presenterat ovan känns det nu relevant att vidare utveckla detta. 

 

4.1.2 Mötet mellan en betraktare och det visade 

Så vad är då detta ”något” som uppstår i mötet mellan betraktaren och det som visas? I det tidigare 

resonemanget kom jag fram till att en lyckad gestaltning måste vara begriplig samtidigt som det måste 

finnas utrymme för egna tolkningar. Det blir dock nödvändigt för möjligheten att föra en ytterligare 

diskussion kring denna fråga att motivera varför det är viktigt att en betraktare tar till sig det som 

visas. Har själva tolkningen av och intresset för något ett egenvärde – varför uppfattas det ofta som 

mer eftersträvansvärt att verkligen betrakta och tolka exempelvis en tavla istället för att snabbt vandra 

genom galleriet för att hinna se så många som möjligt? 

 

Simmel skriver i Om kulturbegreppet och kulturens tragedi om den oerhört viktig roll kulturen och 

kulturella upplevelser har för människan. Kulturen beskrivs som andens väg till sig själv och det står 

klart att kulturen är nödvändig för människans inre utveckling. Simmel utgår ifrån en tanke om 

en ”själens idé”; att det finns på ett rent abstrakt plan en fulländad själ inom oss. Genom att själen 

utvecklas kommer man närmare denna bild. Denna tanke är än idag intressant. Kanske kan Simmels 

teser idag till och med anses vara provokativa. Ett faktum som dock står klart är att det inte handlar 

om att besöka så många museum som möjligt, ha läst så många böcker som möjligt eller sett så många 

tavlor som möjligt. Här kommer den springande punkten in; man måste som besökare låta det man 

ser påverka ens inre för att det ska vara någon egentligen mening med kulturupplevelsen. 

 

                                                 
59Sturken & Cartwright s. 4 
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Detta har egentligen inte så mycket att göra med verkets kvalité. Det som avgör huruvida ett möte 

med kulturella yttringar kommer att ha någon djupare påverkan hos den som betraktar det avgörs helt 

enkelt hos individen själv.60 Det finns så många möjligheter inbäddade i att ensam ha ansvaret för att 

kultivera sig – i att likt Candide odlar sin trädgård odla sin själ. Det är varje människas ansvar att 

själsligt nå nya höjder – men det är ett ansvar som inte bör tynga ner en utan i stället sporra till nya 

dynamiska möten med kulturyttringar. Att kultivera sig själv; att utveckla sin själ mot att bli bättre 

och mer fulländad är en genom hela livet pågående process. Vad dessa yttringar bör eller kan bestå i 

blir då helt upp till den enskilda människan att utröna. Simmels tanke kring denna inneboende 

möjlighet inbäddad i gestaltningar kan vara intressant att resonera kring även i den något mer 

specificerade kontext som utgörs av fältet för gestaltningar med historiskt innehåll. Nedan följer, efter 

en kort diskussion kring några av det historiska fältets specifika förutsättningar, en diskussion kring 

hur Simmels tankar kan appliceras även där 

 

4.2 Vad är specifikt för historieämnet? 

Detta var ett par tankar kring seende och det speciella seende som anläggs vid betraktandet av 

kulturyttringar. Att upplevelsen av och mötet med kulturyttringar kan vara givande och utvecklande 

för människor under rätt förutsättningar blir även det ett viktigt ställningstagande att arbeta vidare 

med. Nedan har jag för avsikt att leda in diskussionen från det mer generella till det specifika för att 

komma att kretsa kring en historieanvändande kontext. 

 

Det finns en del aspekter med historiefältet som sådant och särskilt fältet för historiska gestaltningar 

som kan vara värda att ta upp för att öka tydligheten i mina kommande resonemang. Något som kan 

vara viktig att förhålla sig till är det krav på sanning och källkritik som är specifikt för historieämnet. 

Ända sedan Rankes berömda wie es eigentlich gewesen ist - vad som verkligen hänt 61  under 

nittonhundratalets början formulerade målet för historieämnet har kravet på sanning och -strävan varit 

mer eller mindre uttalat men ändå följt med det historiska fältet fram till våra dagar. Samtidigt finns 

en annan, nyare drivkraft: att skapa nya uttryckssätt för historiska skeenden och förändra den 

pedagogik som används. Olika typer av historiska miljöer som fokuserar på den individuella 

upplevelsen har skapats och nya vinklingar på olika historiska skeenden kan visas.62 Sedan 1960- och 

70-talet har också olika, ofta lokalhistoriska, strömningar verkat för att lyfta fram vanliga människor 

för att presentera alternativa synsätt kring olika skeenden.63 Alla dessa faktorer blir något att förhålla 

                                                 
60Simmel s. 168ff 
61http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/lang/leopold-von-ranke?i_h_word=leopold%20ranke 16/1-13 
62Aronsson, Att uppleva det förflutna s. 3 
63http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/lang/lokalhistoria 19/1-13 

http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/lang/leopold-von-ranke?i_h_word=leopold%20ranke
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sig till när det gäller gestaltningar. 

 

Om man utgår från att betraktaren till det som visas behöver kunna tolka och processa gestaltningen 

för att göra den relevant för sig själv och för att tillåta sin egen själsliga utveckling kanske det 

historiska innehållet kan ställa till med problem. Hur ska man förhålla sig till sanningskravet och 

betraktarens frihet att skapa sin egen version av det som visas? Detta knyter åter an till Aronssons 

dilemma om historiens uppgift som jag nämnde i det föregående kapitlet. Här blir det viktigt att 

fastställa vad målet ska vara; dels för gestaltningar med historiskt innehåll och dels kanske även för 

historieanvändande i stort. 

 

För Nietzsche finns som jag tidigare nämnde ett uttalat syfte med historieanvändande i allmänhet, 

som gäller för alla tre typer. Det är att historien måste användas för livets skull.64 Utifrån sina egna 

indelningar kunde han kartlägga historieanvändandets olika möjligheter och risker. 65  Historisk 

kunskap skall dock inte samlas på hög och bidra till någon typ av bildning för att ge människor 

prestige i samhället. Man kan inte heller minnas allt – man måste också glömma. Framför allt måste 

historia levas genom användning av människan. På så sätt kommer livet och samhället att främjas.66 

Här finns flera likheter med Simmels teorier om själens potentiella utveckling i mötet med 

kulturyttringar. Nietzsche och Simmel har liknande krav på hur det visade ska påverka betraktaren. 

Här befinner man sig i andra änden av spektrat än Horkheimer och Adornos ”massa” av människor 

som bara sväljer den kultur som etablissemanget ger dem. Att verkligen ta till sig det som visas kan 

således ses som nyttigt, både för individens själsliga utveckling och för samhället i stort. Men hur ska 

man förhålla sig till historiska gestaltningar och sanningskriterier samtidigt som man vill låta 

betraktaren göra sin egen tolkning av det som visas? Hur uppnår man det personliga engagemanget 

utan att tumma på det för historiefältet nödvändiga sanningskriteriet? 

 

Här tror jag att lösningen paradoxalt nog kan ligga i denna motsättning. Det som är sant; det som 

verkligen har hänt, har en förmåga att fascinera oss. Det finns en kraft i det autentiska, vilket ger 

historien en extra styrka vad gäller att beröra oss. Aronsson skriver att det som verkligen hänt; det 

sanna, kan laddas med speciell kraft. Denna kraft är inte beroende av innehållet utan existerar genom 

att vi vet om att något är ett original och äkta.67 Denna onåbarhet, som egentligen är gemensam för 

alla typer av historierelaterad verksamhet, är inte enbart en brist som förhindrar oss från att se 

                                                 
64Nietzsche s. 70ff 
65ibid s. 25ff 
66ibid s. 21 
67Aronsson, Att uppleva historia s. 11 



62 

 

sanningen om ett historiskt skeende. Här kan däremot historiska gestaltningar, just tack vare sin 

blandning av det man vet har hänt och det man inte kan förstå, ha en unik potential till att beröra sina 

betraktare på ett sådant sätt som Simmel och Nietzsche skulle kunna finns relevant. Här anser jag att 

ett perspektiv där man fokuserar på enskilda, vanliga människor från förr kan förstärka de känslor 

som gör att vi upplever historiens laddning och kraft. Genom att man får ta del av vanliga människors 

liv i ett historiskt sammanhang kan man lättare leva sig in i hur det kunde vara förr och man kan 

förhoppningsvis utveckla en annan typ av känsla och förståelse för olika sammanhang. 

 

4.2.1 Gestaltningsmässiga utmaningar 

Det finns dock en del risker med dessa typer av gestaltningar, och kanske särskilt det sätt jag 

förespråkar ovan – där den enskilda människan från förr får spela en viktig roll. Jag har redan nämnt 

några av de potentiella risker som Nietzsche nämner hos olika typer av historieanvändande. En annan 

risk, som dock inte är specifik för historiefältet, tas upp av Sturken & Cartwright. Det handlar om ett 

visst typ av betraktande, som de kallar för gaze. Direkt översatt blir gazing att titta eller stirra, ofta 

med begär, iver eller nyfikenhet. Sturken & Cartwright skriver om gazing i förhållande till exempelvis 

film och konst.68 

 

Ett liknande problem kan uppstå även inom historiska gestaltningar. Johannisson skriver i Tecknen: 

Läkaren och konsten att läsa kroppar att vi som nutida betraktare måste vara uppmärksamma på vårt 

eget seende. I boken visas bilder på olika människokroppar. Dessa bilder var laddade och tjusande i 

sin samtid, och när vi tittar på kropparna idag kan vi uppleva liknande kittlingar. Med någon typ av 

skräckblandad förtjusning fascineras vi över gångna tiders övergrepp på individer, men frågan blir 

om vi flera hundra år senare gör oss skyldiga till samma typ av övergrepp när vi återigen studerar 

dessa bilder och fascineras av dem.69 Så vart går gränsen mellan att engageras av något och att 

hemfalla åt gazing i bemärkelsen sensationslystet grottande i forna tiders hemskheter? Dessa frågor 

är inte enkla, och svaren ryms kanhända inte i denna essä. Dock blir frågor kring det egna seendet 

viktiga att åskådliggöra och diskutera. Genom att dessutom använda sig av allmängiltiga temata i 

gestaltningar kan människor beröras och känna närhet med det visade på ett annat sätt. En slutsats 

som jag tidigare kunnat dra i denna uppsats återkommer i denna diskussion; en historisk gestaltnings 

syfte får aldrig vara att enbart beröra och affektera. Det utmynnar i ett effektsökande som inte baseras 

på historia för livets skull utan snarare historia för myternas skull. 

 

                                                 
68Sturken & Cartwright s. 76 
69Johannisson s. 262 
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Lösningen blir kanske att i någon typ av Aristotelisk anda hitta balansen. För skaparen av olika typer 

av gestaltningar blir uppgiften att navigera mellan två olika motpoler som båda kan utmynna i olika 

felaktiga användningar av historien. På den ena änden av skalan finns historieanvändningen som blir 

torr och opersonlig och inte berör någon. Att bara presentera årtal, bakomliggande strukturer och 

allmänna historiska teorier gör inte betraktaren mer benägen att ta till sig det visade. I den andra änden 

av skalan presenteras enskilda livsöden på ett sådant sätt som möjliggör ett gaze på dessa människor. 

Man kan inte som skapare av historiska gestaltningar ha som mål att hitta det mest eggande, 

fascinerande och hemska för att sedan gestalta detta. I denna övertydlighet kan inte sann kultivering 

genereras eftersom det blir omöjligt att frigöra sig från det visade och skapa något nytt utifrån sig 

själv. Fascinationen blir för dominerande och sanningskriteriet blir lidande. Om man i gestaltningar 

med historiskt innehåll strävar efter en balans mellan känslor och intellektuella insikter uppstår en 

potential till att dels berika de som betraktar gestaltningen och dels uppfylla de krav som ställs på 

historiefältet i stort. 

 

4.3 Att gestalta fallet Anna 

Efter att jag fört en något bredare diskussion kring seende och relationen mellan betraktaren och det 

visade har jag nu för avsikt att föra över denna diskussion till att handla mer konkret om villkoren för 

att gestalta min fallstudie om Anna för en (i första hand museal) publik. Här blir ambitionen att dels 

knyta an till det tidigare kapitlet om varför det är viktigt att visa vanliga människor från förr och dels 

att bearbeta mina slutsatser från det första delkapitlet om hur man kan förhålla sig till mötet mellan 

det kulturyttringar och betraktare. 

 

Målet blir således att kunna precisera vad som blir syftet med att gestalta min fallstudie och hur man 

genom en gestaltning kan nå upp till det som gör en gestaltning betydelsefull enligt mina slutsatser i 

det förra kapitlet. Här kommer diskussionen även att röra sig mot mer konkreta förslag till en 

gestaltning. Samtidigt som jag kommer att utforska olika möjligheter med denna typ av gestaltning 

blir det även viktigt att identifiera de olika problem och utmaningar som kan bli aktuella att förhålla 

sig till. Inledningsvis har jag dock för avsikt att definiera vad målet med ett gestaltande av min 

fallstudie skulle kunna vara. 

 

Utifrån slutsatserna av de föregående kapitlen är det möjligt att urskilja ett par olika mål med 

gestaltandet av fallet Anna. Jag har tidigare genom de fyra olika tematiska ingångarna kunnat resonera 

kring vad jag anser är intressant med fallet samt hur dessa temata skulle kunna gestaltas. Under denna 

rubrik blir diskussionen något mer allmänt hållen och syftar snarare till att motivera och utreda mål 
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och villkor för ett gestaltande av fallet Anna utifrån de teorier som presenterats samt de slutsatser som 

kunnat dras i de tidigare kapitlen. 

 

Ett utmejslande av de olika målen som kan finnas med denna typ av gestaltning gör att det blir möjligt 

att hitta olika gestaltningsmässiga ingångar. Här tänker jag mig att flera olika komponenter måste 

samarbeta för att gestaltningen ska bli framgångsrik. Här kanske man som utställningsproducent ställs 

inför ett val. Är det (skapandet av) känslor som ska bli det primära målet för utställningen eller är det 

framförandet av kunskap som är det viktiga? Detta vägskäl avgör hela stämningen av utställningen 

och det känns därför relevant att redogöra för olika argument för och emot dessa olika metoder samt 

att diskutera hur gestaltningen av fallet Anna skulle kunna förändras av olika tyngdpunkter och 

ambitioner. 

 

Jag tänker mig att detta ställningstagande kan sammanfattas till att en gestaltning antingen kan vara 

kontextuell eller estetisk. Dessa två riktningar kan ha olika namn men representerar två motsatta sätt 

att gestalta något. Benton & Watson skriver att dessa olika tillvägagångssätt kan sägas härröra från 

olika syner på producenten respektive betraktarens roll och kapacitet. En viktig aspekt att ta ställning 

till är vad som sker när man som kurator väljer att visa vissa saker istället för andra. Här öppnas ett 

mycket stort fält med diverse estetiska ställningstaganden upp. Benton & Watson använder sig av 

Vergos modell för uppdelningen i dessa frågor. Vergo skiljer mellan en estetisk modell, som precis 

som namnet antyder utmärks av att själva föremålet står i centrum för tolkningen, och en kontextuell 

modell där text och förklaring får en viktig roll. En första granskning visar att det finns möjligheter 

och risker med båda synsätten. Den kontextuella modellen tar avstamp i det pedagogiska och 

informativa. Som skapare av en gestaltning har man ett ansvar som skulle kunna benämnas som ett 

bildande. Här blir syftet att lära ut, visa, guida och i en större utsträckning styra tolkningen av det 

visade. Den estetiska modellen å sin sida låter det visade stå i centrum till förmån för egna tolkningar. 

Det visade får tala för sig själv och muséets förklarande roll blir mindre framträdande.70 

 

Om man skulle applicera exempelvis Simmels teser på dessa sätt kommer antagligen den estetiska 

modellen stå som den mest eftersträvansvärda. En förklaring till detta antagande är kanhända inte 

nödvändig; Simmels tes om hur själen förbättras genom den egna tolkningen och bearbetningen av 

det som visas är tidigare presenterad i denna uppsats. Det egna tolkandet är helt enkelt en 

nödvändighet för att nå bildning och att bara läsa vad andra har skrivit om exempelvis ett konstverk 
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Museum Practice and heritage Benton, Tim & Watson, Nicola J Understanding heritage in practice (Manchester 2010) 
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är bara att applicera kunskap utanpå sig själv utan att låta densamma växa fram inifrån. I teorin känns 

det givet att om man skulle vilja bygga en gestaltning utifrån Simmels tankar skulle det bli nödvändigt 

att lämna stort utrymme åt egna tolkningar för betraktaren. I praktiken däremot är inte detta lika givet. 

Man kan givetvis inte exkludera de som inte själva har förmåga, vilja eller kunskap till att tolka något 

helt på egen hand. Frågan blir också huruvida man verkligen ökar möjligheten till egen tolkning 

genom att inte erbjuda förklaringar och olika ingångar till ämnet. Detta kan snarare fungera 

exkluderande och distanserande i vissa fall eftersom betraktaren kanske inte ges en chans att ta till 

sig det visade. 

 

Vid en gestaltning av min fallstudie finns det flera förutsättningar som är värda att diskutera. En 

intressant aspekt med att gestalta ”fallet Anna” är frånvaron av fysiska föremål. Hur kan man visa 

något som de facto inte längre finns kvar? Man skulle kunna säga att denna fråga blir en 

aktualiserad ”förlängning” av själva historieämnets förutsättningar som jag tidigare nämnde. Här 

ställs dilemmat med vår dragning och tjusning till det förgångna och onåbara på sin spets. Att vi 

människor vill förstå oss själva och vår samtid genom det förflutna är tydligt, men är det fåfängt att 

försöka bygga en utställning kring ett namn i en gammal dombok; en människa som inte lämnade 

efter sig mer än några anteckningar om hennes stökiga beteende och som inte ens hennes samtid 

tycktes förstå sig på? Men precis som Aronsson skriver om historia i stort; de autentiska har en 

särskild plats. Vi söker det onåbara och genom känslan av onåbarhet kan vi närma oss historien genom 

sann känsla och engagemang. Det autentiska är laddat med en unik kraft – en kraft man som besökare 

verkligen kan känna i lyckade möten med det förflutna. I det onåbara finns en vemodighet; vi kommer 

aldrig att fullt kunna förstå eller veta varför något hände. På något sätt vänds dock detta till att bli en 

styrka. I det onåbara finns unika möjligheter till egen reflektion och eget rekonstruerande av den tid 

som flytt. Svaret blir beroende av tolkningen och tolkningen beroende av betraktarens inre.   

 

När vanliga människor får plats i gestaltningar med historiskt innehåll öppnas nya möjligheter upp. 

Den laddning som det autentiska laddas med kan kanske bli ännu mer påtaglig när den får en mänsklig 

skepnad; ett namn, en födelseort, en identitet, ett liv och en död. Här blir stämningsskapande en viktig 

komponent för att förstärka det budskap som finns och för att göra betraktaren uppmärksam på olika 

saker. Det blir viktigt att arbeta med ljud och ljus i utställningsarbetet för att genom dessa medier 

arbeta med den nämnda tematiken. Jag tänker mig att detta bäst kan anpassas individuellt för att 

samspela med dels den tematik man tycker är värd att föra fram och dels det rum och den miljö som 

man har att jobba med.   

 

Efter att ha utrett olika mål och syften för en utställning där min fallstudie skulle stå i centrum har jag 
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ringat in ytterligare två olika tematiska huvudströmningar som jag har för avsikt att utveckla. Genom 

analysen av de fyra temata som väckte mitt omedelbara intresse under studerandet av fallstudien 

upptäckte jag dessa två vägar som blir möjliga att gå vid ett gestaltande av fallet. Den första delen 

handlar om Anna själv och hur man skulle kunna gestalta den berättelsen som finns nedtecknat i 

Bankekinds domböcker. Den andra delen skulle mer handla om processen att hitta Anna i arkiven; att 

hitta de enskilda människorna och om den historia som aldrig förs fram. 

 

Den första delen skulle kunna handla om Anna själv. Hennes liv, hennes brott, hennes möte med 

auktoriteter och hennes död. Vid en närmare granskning märker man att det finns många olika 

ingångar till hur man gestaltar ett liv, och här vore det rimligt att man utifrån olika förutsättningar och 

kontexter väljer en eller flera ingångar till en gestaltning. I min fallstudie är det, som jag tidigare 

nämnt, genom Annas möte med kyrkorådet och då särskilt prästen Wiridén som man möter henne. 

Därför framstår det som rimligt att man väljer att ta fasta på just den delen av hennes liv vid en 

gestaltning. Man skulle kunna visa rättegångsprotokoll och beskriva vad det är som sker i rättssalen 

och tolka varför personerna agerar som de gör. Här tolkas således fallstudien ur ett mer klassiskt 

historiskt perspektiv. 1820-talets rättsprocesser på lokal nivå, med all den tid och resurser som 

användes kan också få utrymme i gestaltningen. Man kan givetvis utifrån fallet Anna även diskutera 

frågor kring klass, makt och genus utifrån olika typer av kontexter. Tre av de temata jag analyserade 

tidigare inom denna uppsats passar helt eller delvis in på denna väg beroende på var tyngdpunkten 

skulle läggas. 

 

Denna första del således skulle kunna erbjuda den för den historiska utställningen kanske nödvändiga 

historiska kunskapen, fast vara mer innovativ i bemärkelsen att den tar avstamp i en enskild människa, 

som dessutom inte betedde sig som man borde göra. Att det är just en enskild människa som står i 

centrum för utställningen är en bärande komponent i detta gestaltningsförslag och detta kommer 

därför att ha en framträdande position i själva gestaltningen. Det finns som jag tidigare var inne på 

både möjligheter och risker med att låta en enskild människa ta så stor plats. Möjligheterna består 

som jag tidigare nämnde främst av en ökad möjlighet till ökat engagemang och intresse hos 

betraktarna samt ett erbjudande av ett nytt, kanske i högre grad oanvänt perspektiv än det som 

traditionellt erbjudits på arenor som museum. Riskerna å andra sidan består dels i att det ovanliga 

tenderar att bli normen och därmed ge en snedvriden bild av ett historisk skeende och dels i att 

betraktaren blir ”för intresserad” eller intresserad på ett ”felaktigt sätt” enligt teorin om gazing som 

jag tidigare nämnde. 

 

En annan komponent i denna del av gestaltningen skulle kunna vara att arbeta med mer allmängiltig 
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tematik som knyter an till fallstudien. Här kan man arbeta med frågor kring utanförskap, social 

orättvisa, galenskap och makt med utgångspunkt i fallet Anna. Jag tänker mig att det dessa temata är 

allmängiltiga i den bemärkelsen att de går att relatera till även för människor idag. Jag har tidigare 

konstaterat att det som visas vinner på att vara relevant för de som förväntas att ta till sig det visade, 

och att poängtera de allmängiltiga aspekterna i fallet Anna borde öka känslan att det som manifesteras 

faktiskt angår de som betraktar det visade. Sammanfattningsvis kommer således den första 

huvudtematiken att utgöras av dels fallstudien om Anna i sig och dels om den tematik som kan 

urskiljas. Även vad gäller den tematik man väljer att arbeta med finns olika ingångar och jag tänker 

mig att detta, tillsammans med de möjligheter som ges av att presentera olika aspekter av den faktiska 

fallstudien ger ett brett spektra av olika valmöjligheter vad gäller hur fallet Anna kan gestaltas. 

 

Den andra huvudtematiken jag har valt att arbeta vidare med är kanhända inte lika given. Under 

arbetet med att analysera åskådliggörandet av enskilda människor från förr har en annan omfattande 

tematik kunnat skönjas. Den handlar om åskådliggörandet av det dolda; det som döljs i ett arkiv eller 

det som glöms bort samt om värdet i att visa upp dessa fragment av människoöden. Här utvidgas 

således fokus från att bara handla om just Anna till att mer konceptuellt ta upp frågor kring själva 

intresset för berättelser om livsöden som Annas samt om historiebruk och -skapande. Genom den 

första huvudtematiken om Anna och hennes liv väcks frågor kring sökande och seende i mötet med 

historien. Temat berör även sökandet och arbetsprocessen i att hitta och föra fram den historia som 

man anser vara värd att berättas. Här kommer arkivforskarens, historikerns och museikuratorns 

arbetsprocess att bli synliggjord på ett annat sätt och frågor kring val, konsekvenser och glömska 

kommer att hamna i fokus. 

 

Betraktaren görs här uppmärksam på sin egen roll i meningsskapandet och tolkandet av historien. 

Som betraktare blir man då inbjuden till att ta till sig det visade och reflektera över sin egen roll i 

skapandet av utställningen och producerandet av värde. Denna tankeprocess inbjuder till den typ av 

egen reflektion och bearbetning som Simmel skulle kunna anse vara relevant och uppbygglig för 

betraktarens inre. Här presenteras inte fakta på samma sätt som inom den andra huvudtematiken jag 

presenterade. Här visas istället upp en annan sida som även den kan presenteras på olika sätt beroende 

på förutsättningar och ingångar till ämnet. 

 

Här kan man även arbeta med avtryck; vad ger avtryck i arkiv idag, vem skriver historia idag och 

vem minns vad som verkligen hänt? Här kan även processen av att arbeta med och i arkiv komma 

fram; vad händer med det som aldrig hittas och varför är arkivforskning något som intresserar så 

många människor idag? Hur går vägen från ett arkiv till en gestaltning? Kanske man arbeta med själva 
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sökandet och osäkerheten som är förknippad med historisk forskning i stort och arkivstudier mer 

konkret? Just sökandet och den osäkerhet och känsla som är förknippad med att söka i arkiv är något 

som jag anser kan överbrygga gapet mellan det förflutna och nutiden. Som jag tidigare nämnde; när 

man arbetar med arkivforskning, och kanhända med alla typer av historiskt sökande, blir själva 

sökandet ett mål i sig. Min upplevelse av arkivstudier är att själva sökandet efter något är lika viktigt 

som att faktiskt hitta det man söker efter. Detta hänger ihop med Nietzsches tankar kring vårt 

oupplösliga band med det förflutna – kedjan som gör att vi aldrig kan göra oss helt fria från de gångna 

tiderna. Processen blir ett av målen och i processen ges en möjlighet till egen reflektion över sin egen 

del i sökandet efter den historia som flytt. Denna andra tematiska huvuddel är således sammanflätad 

med den första; genom ett gemensamt avstamp i berättelsen om Anna ändras perspektivet till någon 

typ av metaperspektiv eller -gestaltning för att vidga vyerna kring frågor om historieanvändning och 

betraktarens del i skapandet av mening. 

 

Jag anser att de två huvudsakliga tematiska ingångar till en gestaltning av fallet Anna har potential 

till att man på ett tillfredsställande sätt kan visa upp en berättelse om en vanlig människa samtidigt 

som man möjliggör olika nivåer av intresse och engagemang från publikens sida. Jag tror att en 

gestaltning som tog avstamp i mina slutsatser ovan skulle kunna genomföra balansgången mellan 

relevans och nytta och bidra till eget tolkande på ett sätt som Simmel å sin sida skulle finna givande 

för den enskilda betraktaren och Nietzsche å sin sida skulle anse vara ett bra användande av historien 

för samhället i stort.   

 

Sammanfattningsvis kan sägas att området för historiska gestaltningar som väntat är omfattande och 

kan ses ur oändligt många infallsvinklar. Min ingång till ämnet har dels varit känslan av onåbarhet 

som på många sätt utmärker historieforskningen i stort och dels mitt intresse för att visa enskilda 

människor som till exempel Anna från Bankekind. Några gestaltningsvillkor och förutsättningar har 

framstått som tydligare och har därmed fått större utrymme i den förda diskussionen. Jag anser att det 

finns många intressanta frågor som kan lyftas och åskådliggöras genom ett gestaltande av enskilda 

individer och min förhoppning är att detta ska göras i större utsträckning. Ett gestaltande som jag 

tänker mig det enligt ovan har goda möjligheter att motsvara ett historieanvändande där mötet mellan 

betraktaren och det som visas blir givande och stimulerande till egen reflektion.   
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5. Slutsatser 

Efter att ha utrett de frågor som jag ställde i uppsatsens inledning är det nu dags för en sammanfattning 

där de slutsatser jag har kunnat dra av min undersökning kan presenteras. Här har jag för avsikt att 

utgå ifrån de frågeställningar jag presenterade i början av uppsatsen för att på så sätt öka tydligheten. 

 

1. Vari ligger värdet med att gestalta enskilda människor från förr; när och varför kan en 

gestaltning uppbyggd kring ett enskilt livsöde bli intressant för de som ser den? 

Den första frågan var centrerad kring frågor om relevansen med att gestalta enskilda människor från 

förr på det sätt som presenterats i denna uppsats. Med ingång i Nietzsches teorier om att historia ska 

användas för livets skull och inte bara samlas i form av kunskap utan att egentligen användas. 

Aronssons presenterade ”historiska dilemma” om vilken uppgift historien bör ha, där alternativen 

utgjordes av vetenskap å ena sidan och skapande konstnärlig verksamhet å andra sidan. Även orden 

nytta och relevant ställdes emot varandra för att på så sätt möjliggöra en diskussion kring vilka värden 

och egenskaper som gör historien värdefull för den som kommer i kontakt med den. 

 

Jag kunde konstatera att den historia som visas måste angå den som kommer i kontakt med den. 

Relevansen för mottagaren blir således mycket viktig; budskapet och innehållet i en historisk 

framställning kommer sällan eller aldrig till sin rätt om ingen bryr sig om det visade. Samtidigt kan 

en historisk gestaltning av något slag aldrig endast vara byggd på känslor och engagemang. Nietzsche 

illustrerar hur ett sådant användande av historien riskerar att göra myter och budskap viktigare än 

historien i sig, vilket kan leda till någon typ av ständigt effektsökande. Här anser jag att gestaltandet 

av enskilda individer kan erbjuda någon typ av gyllene medelväg; genom mötet med verkliga 

människor från förr samt de allmängiltiga temata som finns i både deras och våra liv kan det uppstå 

ett omedelbart och äkta intresse för historien och dess förlopp. Det finns även någon typ av kunskap- 

och nyttoaspekt i att gestalta vanliga, enskilda människor från förr; deras berättelser erbjuder enskilda 

glimtar i en annan verklighet, genom vilken vi kanhända inte fullt kan förstå historiska förlopp men 

ändock viktiga och intressanta ögonblicksbilder av dem. 

 

2. Vilka element finns i fallstudien om Anna som skulle kunna vara givande att åskådliggöra – 

under vilka premisser blir ett gestaltande av fallstudien ett exempel på ett gott användande av 

historien enligt olika teorier? 

 

Denna fråga bestod av flera delar. Jag valde att efter att ha konstaterat den potentiella brukbarheten i 
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att gestalta enskilda människor från förr gå vidare till att resonera kring varför ett gestaltande av fallet 

Anna, som jag valt att kalla min fallstudie, skulle kunna tjäna som ett exempel på ett gott 

historieanvändande med bakgrund av exempelvis Nietzsches teorier kring skadlig respektive 

uppbygglig historieanvändning. 

 

Inom arbetet med denna frågeställning valde jag att studera fallet Anna med ambitionen att hitta de 

inslag i just detta fall som skulle kunna vara intressanta att tematiskt arbeta vidare med inom olika 

typer av åskådliggörande. Jag valde fyra olika temata eller infallsvinklar; den först utgörs och makt- 

och maktrelationer, den andra av en analys av prästen Wiridéns brev till häradsrätten i Bankekind och 

den tredje av en diskussion kring hur vi kan möta 1820- talets rättsprocess. Den fjärde och sista 

infallsvinkeln som jag valde att diskutera handlade om Anna själv; hur möter vi Anna genom texten 

som utgör min fallstudie? Jag fann att dessa fyra infallsvinklar svarar mot olika aspekter av fallet 

Anna som jag finner intressanta. Genom att arbeta med dessa frågor kunde jag utkristallisera vilka 

aspekter av fallstudien som gjorde att jag uppfattade den som intressant för att sedan resonera kring 

hur dessa aspekter av fallet mer konkret skulle kunna gestaltas. Två olika bredare vägar uppenbarade 

sig inom arbetet med de fyra tematiska ingångarna. Fallet Anna kan dels väcka frågor om Anna och 

hennes liv samt frågor kring historiebruk och vår relation till det förflutna. 

 

En slutsats blev att en utställning med historiskt innehåll måste förhålla sig till de för historieämnet 

traditionella karaktäristika samtidigt som den individuella upplevelsen av det som visas är nödvändig 

för att mötet med historien ska vara givande för den som möter den. Genom de inslag av tematik som 

är relevant än idag samt det faktum att fallet Anna ägt rum på riktigt erbjuds möjligheter till en 

gestaltning som skulle kunna svara mot ett gott användande av historien enligt Nietzsches teorier 

samt erbjuda det själsliga utbyte som Simmel menar uppstår i mötet med kulturella yttringar som man 

som besökare tar till sig och gör till sitt eget. 

 

3. Hur skulle man kunna utforma en gestaltning kring fallstudien om Anna utifrån olika teorier 

kring seende och mötet mellan betraktaren och det som visas; vad blir målet med en sådan 

gestaltning och hur kan man uppnå detta mål? 

 

Även denna fråga bestod av flera delar. Jag har utforskat ett par av aspekterna kring hur man kan 

resonera kring skapandet av en gestaltning av fallet Anna. Ett mål med ett gestaltande av enskilda 

människor kunde utkristalliseras under arbetet med den föregående frågeställningen: att innehållet 

angår de som kommer i kontakt med det samt att gestaltningen svarar mot de traditionellt sett ställda 

kraven på historiska framställningar vad gäller bland annat autenticitet. Enligt Simmels teorier kring 
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människors möten med kulturella yttringar finns en potentiell själslig utveckling vid mötet med kultur 

som berör och engagerar den som kommer i kontakt med den. Här blir således ett av målet att 

möjliggöra givande möten mellan det som visas och den som betraktar det visade. 

 

Min slutsats är att en gestaltning av fallet Anna har potential till att uppnå detta mål. Jag har tidigare 

berört att flera aspekter av fallstudien är allmängiltiga i den bemärkelsen att de berör tematik som 

alltid intresserat människor. En slutsats som jag kunde dra av detta var att det finns flera inslag i fallet 

Anna som har förmågan att angå människor av idag. Detta medför att det visade uppfattas som mer 

betydelsefullt för de som kommer i kontakt med det. Denna frågeställning knyter så att säga ihop 

uppsatsen; vandringen som efter fallstudiens presenterande inleds med frågor kring villkoren för att 

relevans kontra nytta skall kunna uppstå, vidare genom vilka villkor som är förenade med en 

gestaltning med ett historiskt innehåll kan här avslutas och sammanfattas genom ett slutgiltigt 

återvändande till fallet Anna. Det är i frågor som baseras på Annas liv; den fascination det onåbara 

ger oss och de fragment av mänskligt liv som finns i arkiven samt i frågor om betraktarens roll i 

skapandet av historia som nyckeln ligger till ett gestaltande av fallet Anna. 

 

5.1 Avslutning 

Sammanfattningsvis kan även tilläggas att jag, efter att ha arbetat med dessa frågor under skapandet 

av denna uppsats, anser att det kan vara givande att fortsätta att arbeta med dessa frågor på olika 

nivåer i samhället. Dessa berättelser är på många sätt en resurs som jag anser inte används nog inom 

exempelvis utställningsmediet. Rätt (i bemärkelsen ”medvetet”) använda kan gestaltningar som är 

uppbyggda kring en enskild persons liv tjäna till att beröra och intressera många människor av idag 

samtidigt som känslan av onåbarhet som är tätt förknippad med historiska framställningar blir 

påtaglig i mötet med människor från förr. 

 

Historien blir närvarande och onåbar på samma gång – på ett sätt som är lika delar triggande och 

vemodigt. Anna, Maja, Stina, prästen Wiridén och de andra som var med i Bankekind på 1820-talet 

är sedan länge döda och begravda. Genom urkunderna kan vi återigen möta deras lämningar i arkiven 

och på så sätt ta del av de liv och människoöden som flytt. 
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