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Inledning 
Det här numret av historia i Linköping visar på två exempel på uppsatser som ligger i 
framkant när det gäller nya perspektivval inom den historievetenskapliga forskningen. 
Gustav Berrys uppsats handlar om det som brukar kallas för den rumsliga vändningen 
i historia, medan Nicole Sjörén Mosshammers handlar om en enskild persons livsöde 
och vad det kan säga om den tid personen levde i. Uppsatserna ger med sina olika ut-
gångspunkter, där Gustav Berrys är uttalat teoretisk, och Nicole Sjörén Mosshammers 
är visserligen också är teoretiskt förankrad men med mer fokus på metod och val av 
empiri. 

Historieforskningen är inne i en intressant fas, där paradigm från 1960-talets 
strukturella historieforskning börjar luckras upp och detta gör andra berättelser möjli-
ga. Detta har bland annat lett till flera så kallade vändningar inom historieforskningen; 
förutom den rumsliga som ingår i detta nummer har vi också de sista åren framför allt 
sett en materiell vändning, där historiker har tryckt på att även historier som inte har 
avsatt något traditionellt, skriftligt källmaterial har värde och en plats i historieskriv-
ningen. Här har historieämnet främst inspirerats när det gäller metoder från arkeologin. 

Den rumsliga vändningen, däremot, har framför allt, såsom Gustav Berry visar i 
sin uppsats, sitt ursprung i geografin och dess mer humanistiskt inriktade systerdisci-
plin kulturgeografin. Intresset för platsens roll i historien kan också kopplas till att his-
toriebruk har blivit en alltmer given del av historieämnet det senaste dryga decenniet. 
Platser skapas och brukas i särskilda syften och naturen ändras genom människans 
påverkan och vilja och behov av att skapa rum. 

Också den biografiska metoden har fått ett uppsving inom historieforskningen de 
senaste åren. Metodologiskt har bland annat Bo G Hall skrivit i ämnet i Historisk 
tidskrift 2007 nummer 3 i uppsatsen Kan biografisk metod vara vetenskap? Här lyfter 
Hall upp att biografiskrivandet lämnats därhän av svenska akademiska historiker under 
en stor del av det sena 1900-talet, något som lämnat fältet öppet för journalister och an-
dra mindre vetenskapligt grundade skribenter. Samtidigt finns ett stort historieintresse 
och ett stort intresse för personliga levnadsöden. Att Nicole Sjörén Mosshammer väljer 
att fokusera på en i sin samtid välkänd men numera bortglömd landshövdingshus-
tru, Alice Trolle, är därför extra välkommet. Genom att komma Alice Trolle nära kan 
Sjörén Mosshammer lägga till viktiga pusselbitar till hur det var att agera som kvinna 
i det tidiga 1900-talets offentlighet. 

Linköping i december 2014, 

Erik Petersson, redaktör för Historia i Linköping 
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Abstract
A spatial turn is currently taking place in the social sciences and humanities. Along 
with it a set of spatial concepts, such as space and place, are brought into new contexts 
as the originally explicit geographical study of space, place and spatial formation is wi-
dening in range. History is one of many disciplines concerned with this contemporary 
development and historians today are growing more spatial in their inquiry. This essay 
raises a variety of interlaced historical spatial issues. At the center of the study is the 
current Spatial Turn and its influence on historical writing. The actual content of the 
turn; theory and concepts, as well as the means of spatial thinking and spatial history, 
is thoroughly examined in order to see beyond the horizon – what is the actual history 
of the spatial turn; how new is a spatial orientation in history and in what sense can a 
spatial outlook change our views of the past and the history of tomorrow? 
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1 Inledning 

1.1 Fram för en rumslig vändning
Syntetiserande vetenskaper var Kants benämning av geografi och historia. Det synte-
tiska kunskapsperspektivet ska ses i motsats till det systematiska vilket avser studiet 
av ett visst slags objekt. Geografi och historia studerar olika och flera slags objekt i det 
sammanhang där de faktiskt uppträder, i situationer. Historia är således i sammanhang 
över tiden och geografi sammanhang i rummet, men tid och rum är begrepp som är 
vanskliga att greppa oberoende utav varandra, snarare inbjuder en förståelse av rum 
en tidsmässig eller historisk ansats och vice versa. Ett tidlöst rum är inget särdeles 
fruktbart vetenskapligt begrepp, än mindre en tid utan geografi.1 Det är i synergi mel-
lan geografiska och historiska kunskaper som diskussionen om innebörden av dessa 
begrepp bör föras. 

Ett intresse för rumsliga aspekter på historiska sammanhang är under uppsegling. 
Spatialisera alltid! uppmanar historikern Marie Cronquist sina kollegor i Scandia 
2010.2 Inlägget bör ses som ett av flera förordande en rumslig vändning inom histori-
evetenskapen.3 Nyfikenheten kring rum och rumslighet är dock inte isolerat till histo-
riker, en rumslig vändning spänner idag brett över samhällsvetenskap och humaniora.4 
Historikers intresse för det rumsliga bör därför förstås i en bredare kontext. Cronquists 
inlägg erbjuder dock ett sätt att utifrån en svensk historikers perspektiv förklara den 
nyuppkomna efterfrågan på rumslig förståelse. Hon kallar den för en längtan bort 
från diskursernas flyktiga värld tillbaka till materialitet – en re-materialisering, men 
inte utifrån en neopositivism utan med avstamp i den konstruktivism som präglat ti-
digare vändningar.5 Vetenskapliga vändningar som den språkliga och den kulturella 
vändningen har inneburit en revitalisering av den historiska forskningen och rest nya 
frågor till det förflutna. I ljuset av tidigare vändningarnas betydelse bör den nu danande 
rumsliga vändningen inte underskattas, men vad innehåller den mer konkret; vad är det 
för rumslighet historiker eftersöker? 

För geografen är rum ett så centralt begrepp att det tenderar att försvinna, skri-
ver Cronquist.6 Detta är ett intresseväckande men inte helt riktigt påstående. Viktigt 
att klargöra är att rum och plats är centrala men ifrågasatta begrepp inom geografi, 
dessutom bör de omtalas i plural. Det finns långt mer än en uppfattning om deras 
innebörd och långt mer än en debatt. De flesta centrala meningsskiljaktigheter inom 
ämnet har en lång tradition där olika skolbildningar företräder olika uppfattningar och 
tolkningar.7 Den rumsliga vändningen av idag sker bara till viss del inom geografiäm-

1  Mike Crang & Nigel Thrift (red.) Thinking space, (London, 2000 ) s. 1 ff. 
2  Marie Cronquist ”Spatialisera alltid!”, i Scandia 2010:2 s. 9
3  Denis Cosgrove, ”Landscape and Landsschaft”, i GHI Bulletin 2004:2 s. 58 
4  Santa Arias och Barney Warf (red.) Spatial turn: interdisciplinary perspectives, (New York, 2009) s. 1 

ff. 
5  Cronquist, s. 9
6  Ibid. s. 10
7  Barney Wharf (red.) Encyclopedia of Human Geography, (London, 2007) s. 442 ff. 
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net. Geografiska begrepp och teori har gått på export och rumslig forskning är idag en 
allmänning mer än ett explicit geografiskt forskningsrevir, men att närma sig begrepp 
som rum och plats är inte helt enkelt. I Cronquists påstående skymtar något utav pro-
blematiken som uppstår då geografisk teori exporteras till nya forskningsmiljöer – det 
finns en risk att förenkla det komplexa. Att rum är ett så centralt begrepp för geografer 
att det inte kan eller bör upphöra att diskuteras är ett påstående i bättre samklang med 
verkligheten.

Historikers rumslighet har, fram till den nuvarande rumsliga vändningen, huvud-
sakligen utgått från Michel Foucault (tanken om övervakningssamhälle, maktteoretisk 
rumslighet) och Pierre Bourdieu (tanken om sociala och symboliska rum, kapital- och 
kontextrelaterad rumslighet) enligt Cronquist.8 Historisk forskning har alltså låtit sig 
inspireras av former av rumslighet vilka formulerats utanför geografiämnet. Ett antal 
ståndpunkter med förankring i traditionell geografi tar dock Cronquist fasta på – dels 
att plats eller rum inte går att beskriva utan relation till tid, att rummet inte bör ses 
som något statiskt utan som något processuellt; något i ständig rörelse och förändring. 
Rummet är mer än bara kulissen mot vilken det sociala livet utspelar sig, skriver 
Cronquist.9 Hennes resonemang talar mer om vad rummet inte bör vara än vad det fak-
tiskt är och den rumsliga vändningens innebörd för historikers del förblir oklar, än så 
länge. Hos Cronquist finns ett intresse för det rumsliga och början på ett sökande. Men 
vad står att finna, och vad innebär och innehåller denna påtalade rumsliga vändning 
mer specifikt? Av särskilt intresse är att ställa frågan vad den kan erbjuda och hur den 
kan förändra historisk forskning. Rumslighet är av betydelse, menar Cronquist, men 
vad betyder rumslighet? 

1.2 Syfte och frågeställningar
Detta arbete har ambitionen att skapa en översikt över den rumsliga vändningen inom 
historisk forskning. Att diskutera och analysera resultaten av denna översikt är uppsat-
sens huvudsyfte. 
För att nå detta mål krävs ett antal mer specificerade forskningsfrågor.

1.  Vad menas med en rumslig vändning inom historisk forskning? 
2.  Vad för slags rumslighet efterfrågar historiker?
3.  Vad avhandlar aktuell, svensk historisk forskning som tillämpar begreppen 

rum och plats? 
Den rumsliga vändningen är en global forskningsrörelse som inbegriper en mängd 
ämnen och discipliner. Den är pågående och inte fullt och jämt utvecklad inom dessa 
olika områden. Min ambition med att skapa en översikt är att placera historisk forsk-
ning längs denna globala, rumsliga forskningsfront och utreda var historiker befinner 
sig – är de i framkant eller i bakvattnet när det kommer till att spatialisera? Att lägesbe-
stämma historia i relation till den rumsliga vändningen är avgörande för att kunna tol-
ka de befintliga resultaten av rumslig historisk forskning såväl som framtidsutsikterna 

8  Cronquist. s. 11 
9  Ibid. s. 10 
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för en mer rumsligt orienterad historieskrivning. Därför rör sig frågeställningarna från 
översiktlighet till kartläggande av ett mer detaljerat sammanhang. Den första fråge-
ställningen sysselsätter sig med att utröna innebörden utav denna nya inriktning inom 
historisk forskning medan den andra fokuserar på dess teoretiska beståndsdelar. Den 
tredje frågeställningen söker i aktuell, svensk historisk forskning efter tillämpningar av 
begrepp som rum och plats i syfte att diskutera hur dessa används. 

1.3 Avgränsningar
Kartläggningen av den rumsliga vändningen med hela dess bredd är en uppgift som 
givetvis kräver avgränsningar. Att skapa en översikt utav en pågående utveckling är 
en vansklig uppgift, det är lätt hänt att man skapar en frusen ögonblicksbild som snart 
framstår som obsolet. För att i största möjliga mån undvika detta har jag valt att lägga 
fokus på rumslig historieskrivning inom svensk historisk forskning och att relatera 
denna till den rumsliga vändningen, hellre än att skapa en framställning utav hur his-
torieämnet kommit att orientera sig till sitt nuvarande läge. Med rumslig historia avses 
historisk forskning som tillämpar begrepp som rum och plats. Mer specifikt är det ett 
fält utav svensk historieforskning som uppsatsen huvudsakligen koncentrerar sig på – 
minnesforskning. Detta fält rymmer forskning om historiebruk, kulturarv, monument- 
och minnesmärken mm. Det rumsligt historiska perspektivet finns även representerat 
inom vetenskaps- och idéhistoria. Exempel från detta fält undersöks också. 

1.4 Disposition 
Det inledande kapitlet sätter utgångspunkterna för studien och presenterar ämnet, pro-
blem-ställningar, tillvägagångssätt och en teoretisk orientering. Uppsatsens avhand-
lande kapitel har två delar. Den första beskriver historieforskningens relation till den 
rumsliga vändningen utifrån två perspektiv – den rumsliga vändningen som tradition 
samt den rumsliga vändningen som revolution. Avhandlingens andra del undersöker 
platser och platsbegreppets betydelse inom svensk minnesforskning och idéhistoria. 
Där studeras rumslig historieskrivning konkret. I uppsatsens avslutande del presen-
teras en uppsamlande analys av resultaten från avhandlingskapitlet och dessa sätts 
relation till den rumsliga vändningens större sammanhang. 

1.5 Metod 
Detta arbete bör förstås som en historiografisk studie då det avhandlar tänkbara och 
möjliga sätt att skriva historia. De frågor som ställs till det förflutna samt de metoder 
och teorier som tas i bruk för att ge svar på dessa frågor växlar efter tid och behov.10 Ett 
tecken i tiden är en allt mer rumsligt orienterad historieskrivning. För att förstå denna 
typ av historia måste dagens utveckling inom historisk forskning sättas i ett större 
vetenskapshistoriskt sammanhang och för detta lämpar sig ett historiografiskt förhåll-
ningssätt. Historiografi är i sin enklaste mening historia om historia, eller historieve-

10  Michael Bentley (red.) Companion to Historiography, (London, 1997) s. 11
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tenskapens självrannsakande verksamhet.11 Det är ett sätt att studera historia vilket 
synliggör historieskrivningens tidsbundenhet och visar på att val av studieobjekt, såväl 
som teoretiska utgångspunkter för en analys av detsamma, är beroende av samtida 
forskningsbehov – i det historiografiska angreppssättet ligger viljan att förklara varför 
historien skrivs som den gör.12 

Den historiografiska infallsvinkeln i detta arbete kan beskrivas som ett metodiskt 
förhållningssätt till den lästa texten med några fasta utgångspunkter. I min läsning av 
litteratur knuten till den rumsliga vändningen som forskningsrörelse har jag tillämpat 
en kritisk läsning förankrad i punkterna, 

–  vad avser den givna texten den rumsliga vändningen vara för något
–  hur framställs den rumsliga vändningen, är det i positiva eller kritiska ordalag? 
–  hur dateras eller förankras den rumsliga vändningen till särskilda skolbildning-

ar, paradigm eller vetenskapliga orienteringar, t. ex. socialkonstruktivism eller 
postmodernism. 

De tre ovanstående punkterna ger vägledning i läsningen och ställer egentligen tre 
frågor – vad, hur och varifrån. Den tredje punkten söker den rumsliga vändningens 
idéhistoriska förankring, varifrån och ur vad denna forskningsrörelse uppstått, medan 
den övriga punkterna avhandlar vändningens gestaltning och sakinnehåll. I det histo-
riografiska studiet av historieforskningen och den rumsliga vändningen ingår även ett 
komparativt moment, vilket är avgörande. Den rumsliga vändningens historieskriv-
ning skrivs inte enbart av historiker, snarare är historikernas framställningar i minoritet 
mot t. ex. geografernas skildringar. För att få till stånd en översikt över vändningen och 
skapa en heltäckande analys krävs ett jämförande av olika berättelser. Min ambition är 
att skapa en berikande jämförelse genom att tillämpa utgångspunkterna, formulerade 
i punktlistan ovan, på ett konsekvent sätt, dvs. att all litteratur innehållande framställ-
ningar av den rumsliga vändningen, oavsett författare eller ämnesmässig härkomst, 
läses och analyseras utifrån samma frågeställningar. 

De punkter som listas ovan är de verktyg som används för att behandla uppsatsens 
första frågeställning – vad menas med en rumslig vändning inom historia? 

Ämnet för uppsatsens andra och tredje frågeställning är huvudsakligen imple-
menteringen av rumsliga begrepp i historiska studier. Att studera rum och plats är är 
inte i första hand en historisk syssla, men ett behov av dessa begrepp aktualiseras nu 
inom historisk forskning genom den rumsliga vändningen. För att möjliggöra histo-
riskt-rumsliga studier måste kunskap om plats och rum hämtas i teori utanför det egna 
ämnet – rumslig teori måste importeras från annat håll. Uppsatsens andra frågeställ-
ning vill synliggöra denna import och försöka kartlägga hur influenserna vandrar inom 
den rumsliga vändningen. Här anlitas en metodik som i sitt tillvägagångssätt liknar det 
ovan beskrivna historiografiska studiet då det i samma mån är en fråga om att angripa 
litteraturen utifrån ett antal problemställningar men här krävs en annan form av kritisk 

11  Pierre Nora, ”Between memory and history – les lieux mémoire”, i Representations 1989:26 s. 11 
12  Michael Bentley (red.) Modern Historiography: an introduction, (Florence, 1998) s. 7 
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läsning då det som undersöks är teorianvändning. Uppsatsens andra frågeställning har 
sina utgångspunkter i följande,

–  vilken/vilka är textens rumsligt teoretiska utgångspunkter
–  hur motiveras begrepps- och teorival
–  kan teorins anslutas till en specifik disciplin, inriktning, skolbildning, paradigm 

etc. 

Här ställs återigen frågorna vad, hur och varifrån, men i ett annat sammanhang. De 
första två punkterna identifierar och beskriver teorianvändning inom rumslig historia 
medan den tredje kopplar samman teorianvändningen med den rumsliga vändningens 
större kontext. Att skapa en översikt, vilket detta arbete ämnar göra, är avhängigt att 
ett allomfattande sammanhang upprätthålls. Den återkommande frågan varifrån eller 
ur vad de rumsliga influenserna har sin upprinnelse är klart avgörande för att skapa ett 
sådant samband genom hela uppsatsen och dess olika moment. 

Uppsatsens tredje frågeställning följer det angivna metodiska mönstret. Dess sam-
manhang är vad två tydligt platsstuderande fält inom svensk historisk forskning av-
handlar. Här fokuseras det explicit på platser, deras betydelse och analysen av dem. 
Läsningen av material inom svensk minnesforskning och idéhistoria har utgått från 
punkterna, 

–  hur relateras textens ämne till begreppet plats; vilken plats beskrivs
–  vad gör denna plats till ett föremål för historiska studier; varför denna plats
–  platsbegreppets relation till rumslig teori; hur studeras platsen 

Att behandla en bred litteratur inom ämnet utifrån fasta problemställningar och att upp-
rätthålla de resonemang som metodvalet skapar, samt det ämnesmässiga sammanhang 
som är avgörande för att skapa en kunskapsberikande läsupplevelse, kräver en löpande 
analys. En sådan analys är förtjänstfull både för mig som skriver och för dig som läser 
denna uppsats. Den skapar möjligheten för mig som författare att regelbundet åter-
knyta till syfte och frågeställningar samt att resa frågor och kommentera problem i de 
situationer de uppstår. Den löpande analysen skapar för dig som läser bärkraft åt såväl 
uppsatsens enskilda delar som dess större helhet. Syftet med en löpande analys är att 
göra det här arbetet begripligt och tillgängligt, oavsett läsarens utgångspunkt och för-
kunskaper. Men att använda löpande analys kräver även att utrymme för uppsamlande 
analys och diskussion tillhandahålls; att det skapas platser i texten där iakttagelser och 
generella linjer för förda resonemang kan samlas och sammanfattas. 

1.6 Material 
Det material som behandlas i denna uppsats utgörs till största del av antologier. Av sär-
skild betydelse är de tre svenska antologier inom fälten minnesforskning och idéhisto-
ria, vilka utgör empirin för uppsatsens avhandlande kapitel. Dessa antologier är Platser 
för en bättre värld, Minnesmärken samt Topos. De får en tydligare presentation under 
nästa rubrik tillsammans med övrig litteratur knuten till den rumsliga vändningen. 
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Att analysera antologier har både fördelar och brister. Antologier spänner gärna 
brett över många områden och hålls snarare samman av en tematik än givna ämnen. 
I detta fall är temat rumslighet. Antologins karaktär av en samling artiklar skrivna av 
olika författare sätter givetvis gränser för hur djupt de respektive kapitlen kan nå. En 
artikel är på intet sätt en avhandling – formen begränsar mängden material som kan be-
handlas och analysen utav densamma. Om detta är antologiens största brist så är dess 
största förtjänst dess ämnesmässiga rikedom. Variationen av ämnen som behandlas i 
de studerade antologierna har ett stort värde för detta arbete då den ger prov på vidden 
av möjligheter, men även exempel på restriktioner, av vad det är möjligt att företa sig 
inom rumsligt orienterad historieskrivning. Med ambitionen att skapa en översikt i 
åtanke, utgör således antologier och deras rikliga tematiska variation ett relevant ma-
terial att studera.

1.7 Den rumsliga vändningen 
Den kunskapsprocess som generar en rumslig vändning inom samhällsvetenskap och 
humaniora drivs framåt av många röster och det aktuella forskningsläget är svårbe-
stämt då forskningsfronten spänner på tvären över en mängd ämnen och det reella 
forskningsläget kan se dramatiskt olika ut beroende på betraktarens utgångspunkt – 
inom vissa ämnen har det rumsliga haft ett större genombrott än på andra platser. 
Forskningsläget är även ojämnt fördelat på den internationella forskningsarenan och 
skiljer sig därför åt mellan nationer och universitet. Ambitionen här är att via den in-
ternationella kunskapsutvecklingen närma sig den rumsliga vändningens inverkan på 
dagens svenska historievetenskap. 

Den rumsliga vändningen är ingen formerad forskningsrörelse, den är ännu inget 
undersökningsföremål för tematiska konferenser eller tidskrifter. Kort sagt saknar den 
rumsliga vändningen givna språkrör, men ett sätt att nå ut till den breda och utspridda 
publik som vändningen berör är i formen utav tematiska, tvärvetenskapliga antologier. 
The Spatial Turn: interdisciplinary perspectives är hittills det enda verk som tar ett 
tvärvetenskapligt helhetsgrepp på den rumsliga vändningen. Antologin har en prag-
matisk inställning och menar att rumslig förståelse är av allt för stor betydelse för att 
enbart undersökas utav geografer.13 Dess uppgift blir därför att kartlägga rummets in-
tåg (eller i vissa fall återkomst) i flera discipliner. Med bidrag från geografer, antropo-
loger, språkforskare, statsvetare, sociologer m. fl. ger den konkreta exempel på rumslig 
forskning inom dessa fält. Spatial Turn sjunger i allra högsta grad rumslighetens lov 
och innehåller en rad programförklaringar för den rumsliga vändningen och inbjuder 
till ett informativt och kritiskt läsande av rumslighetens betydelse i samtida humanve-
tenskaplig forskning. Frågor som vad en vändning är, hur den uppstått, fungerar och 
framställer sig själv är viktiga frågor att bära med sig i läsningen, givet uppsatsens 
syfte och frågeställningar. Spatial Turn ger även en genomarbetad och ambitiös fram-
ställning utav hur den nuvarande rumsliga nyorienteringen kommit att uppstå ur ett 
vetenskapshistoriskt perspektiv. Den sortens översikt saknas tyvärr ofta i övriga verk 
som ansluter sig till den rumsliga vändningen. 

13  Santa Arias & Barney Wharf (red.) s. 1 ff. 



15

En annan rumsligt orienterad antologi, flitigt citerad och anlitad som referensverk 
av rumsligt orienterade svenska historiker, är antologin Thinking space.14 Detta verk 
identifierar den rumsliga vändningen men behandlar inte själva vändningen explicit 
utan fokuserar snarare på att undersöka rumsligt tänkande hos tongivande social- och 
kulturteoretiker som t. ex. Pierre Bordieu, Michail Bakthin, Jaques Lacan m. fl. och 
utröna vilken betydelse rum spelar för deras begrepps- och teoriutveckling. Som titeln 
Thinking space anger är antologin sysselsatt med att söka nya infallsvinklar på begrep-
pet rum. Vad rum är och kan vara behandlas här i en väldigt öppen och tolkningsvänlig 
kontext. Den utgångspunkten är inspirerande men skapar samtidigt, i vissa avseenden, 
en diffusion kring begreppet.15 Thinking space visar prov på typer av rum (species of 
space) hos olika kultur- och socialteoretiker. Typer av rum skiljer sig åt i fråga om 
betydelse och innebörd och kan avse utrymmen, distanser, rymder, ytor, arenor etc. Att 
bredda rumsbegreppet och diskutera dess mångfald av innebörder är en av antologins 
huvudsyften. Att visa hur begreppet rum ofrånkomligen spelar roll inom teoriutveck-
ling är ett annat. 

I Spatial Turn och Thinking Space kommer många röster med olika ämnesmässiga 
hemvister till tals i en rumslig samtalsarena. Bidragen från geografer i antologierna 
är förvisso relativt många och båda verken är redigerade utav en eller flera geografer, 
men angreppssätten och de teman som lyfts fram presenterar i högsta grad ett rumsligt 
nytänkande även från geografiämnets synvinkel. Att den rumsliga vändningen är en 
vetenskaplig nyorientering och en angelägenhet för all kultur- och samhällsanalys är 
det argument som medförfattarna i antologierna samlas kring. 

Även för svensk del är antologins form dominerande. Under det senaste decen-
niet har ett antal rumsligt-historiska antologier getts ut. Särskilt minnesforskning och 
vetenskaps- och idéhistoria har i Sverige identifierat och anslutit sig till en rumslig 
vändning. Essäsamlingen Topos och antologin Taking place, båda utgivna första gång-
en 2006, är exempel på denna utveckling. Taking place: the spatial contexts of science, 
technology and business behandlar de platser som skapats och formats genom interak-
tion mellan vetenskap, teknologi och industri.16 Här möts bl. a. arkitekters, stadspla-
nerares, idé- och vetenskapshistorikers perspektiv kring förkroppsligandet utav idéer 
i form utav platser och byggnader i urbana miljöer. Delkapitlen undersöker allt från 
villa Myrdal, äldre svenska kemilaboratorier och museum till forskningsanläggningar 
och högteknologiska kluster som Silicon Valley. Boken betonar starkt vetenskapens 
platsbundenhet och den platsspecifika materialiseringen utav vetenskapliga idéer sam-
tidigt som det historiska perspektivet ideligen sätts i förgrunden. Viljan att skapa rum 
och platser för teknisk innovation och ekonomisk tillväxt är utmärkande för modern 
industriell politik och en angelägen samhällsekonomisk fråga i västvärlden. Taking 
place tar fasta på att sådana platser inte egentligen är nya företeelser; liknande platser 
har existerat tidigare och de historiska processer som skapat dem måste tillskrivas 

14  Se tidskriften Scandia 2010:2 
15  Mike Crang & Nigel Thrift (red.) s. 1 s. 12 ff. 
16  Enrico Barraldi, Hjalmar Fors & Anders Houltz (red.) Taking place: the spatial contexts of science, 

technology and business, (Sagamore Beach, 2006) s. 9 
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en större betydelse.17 Antologin är till största del skriven av vetenskaps-, teknik- och 
idéhistoriker knutna till KTH och Uppsala universitet. 

Topos: essäer om tänkvärda platser och platsbundna tankar är en annan veten-
skaps- och idéhistorisk antologi som sätter platsbegreppet i förgrunden. Dess upplägg 
liknar Taking place och övriga antologier då boken exemplifierar olika typer av rum, 
eller i detta fall, typer av plats. De platser som möter i Topos är bl. a. akvarier, sjuk-
sängar, Antarktis och det bibliska himmelriket. Dessa typer av platser är högst olika 
varandra i fråga om skala, materialitet och faktisk geografisk belägenhet, t. ex. anses 
nog såväl sjuksängen som akvariet vara objekt hellre än platser i de flesta avseenden. 
Detta är ytterligare ett exempel på benägenheten inom den rumsliga vändningen att 
öppna upp begreppen och experimentera med deras inneboende betydelser.18 Essäsam-
lingen Topos är dedikerad idéhistorikern Sverker Sörlin som bl. a. lett det tvärveten-
skapliga forskningsprojektet ”Landskapet som Arena” vid Umeå universitet. Projektet 
har genererat flertalet avhandlingar och artiklar som betonar rummet som en berättigad 
aspekt av det historiska studiet.19 Projekt av den sorten spelar en avgörande roll för att 
befästa och berättiga en rumslig vändning inom historisk forskning i Sverige. Ett annat 
fält inom den svenska historieforskningen som producerat litteratur och forskningspro-
jekt på detta tema är minnesforskningen. 

Minnesmärken, monument, kulturarv och historiebruk undersöks i allt större grad 
i relation till sina lokaliseringar och de minnesplatser som de skapar. Den av Peter 
Aronsson redigerade antologin Platser för en bättre värld poängterar att värdet av his-
toria blir särskilt påtagligt när det konkretiseras rumsligt.20 Åskådliggörande av värden 
och meningar genom platser är en oundgänglig del av historieförmedlingen och le-
vandegörandet av det förflutna. I Sverige är landskap, hembygd och nation exempel 
på starkt historiserade platser genom vilka den historiska berättelsen äger rum.21 Vitt 
skilda platser som hembygdsgårdar och förintelseläger hör till de som får komma till 
tals och förmedla historia i Platser för en bättre värld. Att de inneboende berättelser-
na – platsens vittnesbörd – fyller olika funktioner i vår historieförmedling är bokens 
återkommande ståndpunkt. Liknande argument framförs i Minnesmärken: att tolka det 
förflutna och besvärja framtiden. Minnen och berättelser innebor alla typer av platser 
och på platser som försetts med särskilda monument eller minnesmärken kommer en 
eller flera sådana berättelser till tals genom att fysiskt manifesteras. Så resonerar Billy 
Ehn i Minnesmärken i tankebanor inspirerade av Hanna Arendts uppfattning av monu-
ment som spaces of appearance – den platsbundna uppenbarelsen av en berättelse.22 
Det innebär att platser bär på synliga och uttalade berättelser såväl som osynliga och 

17  Ibid. s. 12 f. 
18  Erland Mårald & Christer Nordlund (red.) Topos: essäer om tänkvärda platser och platsbundna tankar, 

(Falun, 2006) s. 8 ff. 
19  Benny Jacobsson, ”Platsen som identitet”, i Upsala Nya Tidning 22/4 2007. Forskningen vid Tema Q, 

LiU bör även nämnas i detta sammanhang, inte minst inom avd. för kulturhistoria, historiebruk och 
modernisering 

20  Peter Aronsson (red.) Platser för en bättre värld: Auschwitz, Ruhr och röda stugor, (Stockholm, 2009) 
s. 9 ff. 

21  Ibid. s. 15 ff. 
22  Ehn & Frykman (red.) Minnesmärken: att tolka det förflutna och besvärja framtiden, (Lund, 2007) s. 

26 ff. 
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ännu icke berättade historier som kan tillåtas uppträda genom skapandet av specifika 
minnesplatser. 

Vad det gäller den rumsliga vändningen ur svensk synpunkt verkar den tyska his-
toriska forskningen stå som en förebild. Ett namn som lyfts fram i tidskriften Scan-
dias temanummer om rum från 2010 är Karl Schlögel.23 Denne tyska historiker har 
genom ännu icke översatta verk antagit en framstående rumslig tematik och analys i 
sina verk, senast i Im Raum lesen wir die Zeit från 2003. Den rumsliga vändningen för 
tysk historisk forsknings räkning anger Schlögel själv vara direkt förbunden Centra-
leuropas moderna historia och inte minst murens fall. 24 Schlögel är en av flera starka 
förespråkare och förgrundsfigurer inom den rumsliga vändningen på ett internationellt 
plan. Med tanke på den rumsliga vändningens karaktäristik av många röster och en 
bred forskningsfront samt avsaknad utav institutionaliserade former, t. ex. renodlade 
tidskrifter mm. blir det angeläget att i en beskrivning som denna lyfta fram enskilda, 
tongivande forskare och särskilt då de som aktivt förmedlar den rumsliga vändningens 
budskap – space matters! I Schlögels sällskap kan geograferna Ed Soya och Dennis 
Cosgrove nämnas som tydliga advokater för det rumsligas sak inom samhällsveten-
skap och humaniora. Scandias temanummer om rum, som lyfter fram Schlögel och den 
tyska forskningen, är givetvis en viktig milstolpe för den rumsliga vändningens intåg i 
svensk historisk forskning. Numret utgör den första, samlade presentationen av rums-
ligt-historiska forskningsutsikter i svensk, akademisk tidskriftsdebatt. Svensk historisk 
tidskrift t. ex. har inte på ett liknande sätt ännu lyft fram denna kunskapsutveckling. 

1.8 Teori 
All rumslig kunskapsproduktion är knuten till en förståelse utav rum och plats. Detta är 
omstridda och i stor mån flexibla termer, öppna för en mängd tolkningar och definitio-
ner.25 Inom rumslig forskning används och diskuteras flera variationer av begreppen. 
Någon förhärskande definition existerar knappast, snarare ingår de olika variationerna 
av begreppen i en levande diskussion om vad rum, plats och rumsliga egenskaper är 
och detta är en debatt som i stunden expanderar genom den rumsliga vändningen. 
Trots denna begreppsmässiga pluralism kan man ändå tala om konsensus inom fors-
karvärlden på ett antal punkter. Denna konsensus utgör de mest grundläggande över-
enskommelserna om beskaffenheten hos begreppen rum, rumslighet och plats och det 
är med utgångspunkt i detta som jag vill urskilja, beskriva och definiera begreppen i 
detta teorikapitel. Ambitionen här är att lyfta fram begreppen i deras allmängiltigaste 
definitioner hellre än att utreda den myriad av begreppsvariationer som kämpar om 
tolkningsföreträde. Detta är också en strategi för att tydliggöra det mest elementära hos 
begreppen rum, rumslighet och plats. Den beskrivning av begreppen som presenteras 
här är alltså generell och pragmatisk och företräder rådande paradigm inom rumslig 

23  Scandia, 2010:2, s. 10 f. s. 25 ff. 
24  Baltic Worlds 2009:2, s. 31 
25  Arild Holt-Jensen, Geography: history and concepts, (London, 2009) s. 145 ff. 
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vetenskap. Jag har därför valt att skriva texten till detta kapitel utifrån de senaste utgå-
vorna av ämnesordböcker inom kulturgeografi.26 

Att förklara geografisk teori innebär i de flesta fall att utföra en resa från en filo-
sofisk överbyggnad i rumsbegreppet ned till ett mer analytiskt och teoretiskt grund-
plan där begrepp som plats, arena, territorium m. fl. träder fram. Vid en första anblick 
kan dessa termer upplevas som diffusa, svåra att urskilja och rent utav som synony-
ma. Magnus Rodell föreslår att begreppen bör förstås som överlappande.27 Termen är 
passande då den föreslår att begreppen med fördel kan förstås i ljuset utav varandra, 
men även då geografisk teori ofta handlar om en överlappning i skala; en rörelse från 
överblick till en specifik geografisk belägenhet. Det är mitt syfte att här lyfta fram 
begreppen rum, rumslighet och plats i sin egen rätt men även att poängtera hur viktig 
överlappningen – begreppens dialektiska förhållanden – är för rumslig analys och för-
ståelse. 

1.9 Rum 
Svårigheten att urskilja rumsliga begrepp från varandra resulterar lätt i en valhänt han-
tering och urholkning utav deras innehåll. Rum är ett abstrakt begrepp och dess ab-
strakta karaktär gör att begreppet ofta definieras utifrån vad det inte är, hellre än vad 
det faktiskt avser att beskriva.28 

Rummet och landskapet är inte bara kulissen mot vilken det sociala livet utspelar 
sig, ett tomt kärl eller en tabula rasa, skriver Cronquist i Scandias temanummer om 
rum.29 Innebörden av begreppet rum lämnas tyvärr hängande i luften då det förklaras 
genom negation och dess abstraktion förstärks ytterligare då det, som i citatet ovan, 
nämns som synonymt till landskap vilket avser en materiell, geografisk verklighet. 
Rumsbegreppet syftar inte till att beskriva en konkret geografi – där tar andra begrepp 
vid – snarare måste det placeras i det större sammanhanget utav rumslig förståelse för 
att träda fram ur det diffusa. Rum bör förstås som ett vetenskapsfilosofiskt begrepp 
hellre än ett teoretiskt eller analytiskt begrepp då det består av generella utsagor om 
hur världen är beskaffad.

Denna ontologiska orientering utav begreppet ger föga mer tydlighet kring vad det 
egentligen avser att beskriva än den definition Cronquists ger genom negation i citatet 
ovan. Reella uppfattningar av rum måste presenteras, jämföras och diskuteras för att 
begreppets innebörd skall kunna urskiljas. 

Rum är det ord som används på svenska för att beskriva engelskans space. Den 
engelska beteckningen rymmer, rent språkligt, fler betydelsevariationer än den svens-
ka – space kan avse utrymme, rymd, plats, avstånd, mellanrum, vidd, sträcka, areal, 
yta eller integritet.30 En stor del av betydelsevariationen går förlorad i översättning-

26  Dessa böcker är Gregory et al, Dictionary of Human Geography, (London, 2009), samt Wharf (red.) 
Encyclopedia of Human Geography, (New Jersey, 2006) 

27  Magnus Rodell, ”Monumentet på gränsen: den rumsliga vändningen och ett fredsmonument”, i Scan-
dia 2010:2 s. 20 

28  Rodell, s. 20
29  Cronquist, s. 10 
30  Rodell, s.19
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en, vilket gör sitt till för att skapa en otydlighet kring rumsbegreppets innehåll. En 
återkommande framställning som hjälper till att förklara vad rum egentligen är, är att 
presentera rumsbegreppet ur ett kronologiskt, vetenskapshistoriskt perspektiv. Detta 
synliggör innebörden av rum och hur föränderligt begreppet är samtidigt som det visar 
hur definitioner av rumsbegreppet är en del av en tidsbunden kontext.31 Ur geografins 
ämneshistoria urskiljs tre rumsuppfattningar – absolut, relativt och relationellt rum. 

1.10 Absolut, relativt och relationellt rum 
Det absoluta rummet kan förstås som en behållare; en statisk rumslig enhet inom vil-
ken olika fenomen och objekt existerar och uppträder. Den regionalgeografiska skola 
som traditionellt sett förknippas starkast med en absolut rumsuppfattning, studerade 
den unika förekomsten av ting inom en given rumslig kontext. Denna kontext har 
många av eftervärldens geografer kallat ”en rumslig container”.32 Utmärkande för det-
ta rumsbegrepp är just rummets slutenhet och dess passivitet. Det har endast förmåga 
att innehålla, men inte att påverka sitt innehåll. Den absoluta rumsuppfattningen är 
den äldsta av de tre uppfattningar som beskrivs här. Dess idéhistoriska ursprung kan 
spåras tillbaka till antiken men i vetenskapliga sammanhang hade det störst betydelse 
för 1800-talets och det tidiga 1900-talets geografer. 

Det relativa rummet uppkom ur kritiken mot det absoluta rummets passiva contai-
nertillstånd. Kritiken formulerades av företrädare inom geografiämnet som ville lägga 
om ämnets kurs från den beskrivande regionalgeografin mot en ny, lagsökande och 
positivistiskt förankrad geografi. Detta förutsatte en förändrad uppfattning av rum.33 
Denna omställning från ett absolut till ett relativt rumsideal sker under efterkrigstiden. 
I sökandet efter universella och generaliserbara geografiska lagbundenheter skedde en 
omläggning av fokus från rummets slutenhet till dess öppenhet och relativitet. Särskild 
vikt lades nu vid att söka modellera och utröna mönster för hur olika objekt och feno-
men kom att uppträda i rummet. Rumsbegreppet gavs således en ny analytisk slagkraft 
genom möjligheten att skapa utsagor om hur rumsliga relationer, konfigurationer och 
processer skapas.34 Om frågan tidigare var ”vad för slags innehåll?” blev frågeställ-
ningen nu snarare ”hur detta innehåll?”35 

Den relativa rumsuppfattningen föranledde en kvantitativ revolution inom geo-
grafin och en vetenskaplig omorientering av ämnet vilket innebar en tydligare positio-
nering och förankring av geografi som en samhällsvetenskaplig disciplin. Samtidigt 
skedde ett avståndstagande till den äldre regionalgeografiska traditionens närmre an-
knytning till ett historiskt- hermenuetiskt kunskapsintresse. Det är i ljuset av denna 
omorientering som framväxten av ett relationellt rumsbegrepp bör ses.   

The examination of space now was merely about the laws, as well as geometrical 
and mathematical patterns, governing the relations between events or objects, and 

31  Olaf Khulke, ”Space and Human Geography”, i Encyclopedia of Human Geography, ed. Barney Wharf 
(London, 2006) s. 442

32  Holt-Jensen, s. 146 
33  Khulke, s. 442
34  Ibid. 
35  Holt-Jensen, s. 146 
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the social and historical placement of these entities disappeared from the analysis 
entirely. In fact, as many critiques have noted, much of the work produced by the 
quantitative revolution reduced geography to geometry and eliminated the subjective 
stories, biographies, narratives, emotions, and motivations of human life from geo-
graphic analysis. Space became an empty concept insofar as it described, in a very 
abstract way, only what was between objects in space. At the same time, this relative 
concept of space neglected the forces driving the objects and events in space and their 
spatial arrangement.36

Ett relationellt rumsbegrepp växer fram ur kritik av den sort som citatet ovan ang-
er. Kritikernas första uppgift var att återupptäcka relationen människa-rum och dess 
vetenskapliga betydelse inom geografiämnet. I kärnan av det relationella rumsbegrep-
pet vilar en dialektisk uppfattning kring samspelet mellan abstrakta processer (t. ex. 
sociala strukturer, mentaliteter och kulturella värdesystem) och deras fysiska repre-
sentationer i rummet (t. ex. bebyggelse, markanvändning, monument och reservat m. 
fl.).37 Rum, enligt den relationella uppfattningen, både existerar oberoende av, samt 
produceras genom mänsklig aktivitet; det relationella rummet är på en och samma 
gång absolut och relativt. Men det är inte rummets relativa aspekter (den rumsliga 
fördelningens logik) eller absoluta aspekter (rummets unika innehåll) som är fruktbara 
att utforska utifrån ett relationellt perspektiv, utan snarare mänskliga relationer och 
processer i en rumslig kontext.38 Frågan utifrån ett relationellt rumsbegrepp blir inte 
”vad för innehåll?” eller ”hur detta innehåll?” utan snarare ”varför detta innehåll? och 
vem eller vilka skapar det?” 

Den rumsligt orienterade forskningen befinner sig nu i det relationella rumsbe-
greppets tidevarv och har gjort så alltsedan 1970-talet. Att just fokus på rumsliga re-
lationer premieras i vår samtid är inte svårt att förstå. Things are speeding up, and 
spreading out, skrev geografen Doreen Massey i mitten av 1990-talet.39 Citatet tecknar 
kärnfullt den globaliserade världens karaktäristik. Från Berlinmurens fall till millen-
nieskiftet förändrades såväl kända kartbilder över stater och nationer som de över flö-
den av varor och tjänster, arbete och kapital på ett drastiskt vis. Globaliseringen slog 
sönder kända geografier och skapade simultant nya, svårt komplexa geografier vilket 
aktualiserade behovet av att studera de relationer, flöden och nätverk som möjliggör 
en globaliserad värld.40 Den rumsligt relationsinriktade forskningen är relaterat dels 
till senmoderna fenomen som t. ex. globaliseringen, klimatkrisen och tredje världens 
strukturomvandling, men även till kulturteoretiska omorienteringar inom samhällsve-
tenskap och humaniora som postmodernism, poststrukturalism och postkolonialism. 
Detta är den rumsliga vändningens sammanhang.41 

36  Khulke, s. 442
37  Ibid. s. 444 
38  Gregory et al. Dicitionary of Human Geography, (London, 2009) s. 707 ff. 
39  Doreen Massey, Space, place and gender, (Minneapolis, 1994) s. 146 
40  Manuel Castells, David Harvey, Doreen Massey och även Edward Soyas arbeten under 1980-och 

1990-talet spelar en avgörande roll för geografiämnets utveckling i relation till globalisering och post-
modernitet. Se även Peter Burke, History and social theory, (Cambridge, 2005) s. 179 

41  Rodell, s. 18, Cronquist s. 9 
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1.11 Rumslighet 
Ett begrepp som ofta lämnas okommenterat men som frekvent används för att beskriva 
egenskaper hos, och förhållanden inom och till rummet är begreppet rumslighet. Då 
rumslighet är ett centralt begrepp för uppsatsen och dess ämne måste det tydliggöras. 

In current academic parlance, particularly in the humanities and cultural studies, 
spatiality is an increasingly used but ill-defined foundational term […]The term spa-
tiality, can refer to actual material space and jurisdiction, virtual space, assumptions 
about the nature of space, and the ways in which everyday experiences of space un-
dermine these same assumptions. The term refers to material spaces and spatial meta-
phors, often at the same time. Therefore, spatiality, like globalization or hegemony, is 
an analytical term increasingly made to bear the weight of a substantive term such as 
space itself […]An underconsidered use of the term spatiality introduces the potential 
to blur meaningful distinctions between the two.42 

Geografen Ken Hillis för fram tre definitioner utav rumslighet i citatet ovan; (1) 
rumslighet som en metafor för rummet i sig (2) rumslighet som egenskaper eller att-
ribut hos rummet, samt (3) rumslighet som en social upplevelse av erfarenheter och 
relationer till rummet. Rent språkligt sett ges rumslighet olika betydelser om det an-
vänds som substantiv eller adjektiv och det är värt att påminna om den bredare betydel-
sevariation som engelskans space bjuder i jämförelse med svenskans rum – spatiality, 
rymmer på samma sätt som space, en rikare innebörd och flera betydelser. 

Hillis kallar även rumslighet för ett analytiskt begrepp och talar om dess funktion 
som ”avlastande” utav huvudbegreppet rum. Att identifiera rumslighet som ett analy-
tiskt begrepp är avgörande för att kunna särskilja det från det vetenskapsfilosofiska, 
ontologiska begreppet rum. Hillis andra och tredje definition utav begreppet kan här-
ledas till denna analytiska uppfattning, men hur ska rumslighet i den första betydelsen 
förstås? 

Då rumslighet avser ett rum i sig beskriver det ett specifikt rum – det socialt ska-
pade rummet.43

Rumslighet i denna betydelse härleds till Henri Lefebvre och hans teorier om the 
production of space; skapandet utav rum. Även om begreppet i denna mening beskri-
ver ett rum så kan det inte förstås som synonymt med begreppet rum. All space is not 
socially produced, but all spatiality is, menar Edward Soya.44 Den springande punkten 
för att hålla isär begreppen rum-rumslighet här är det faktum att rumsbegreppet alltid 
är generellt beskrivande medan rumslighet, i den betydelse som diskuteras här, avser 
ett specifikt rum och är i den meningen knutet till en särskild konkretion utav rummet. 
Rumslighet i denna definition ligger därför närmre begreppet plats, vilket beskriver en 
utskild del av rummet, snarare än rummet självt. 

42  Hillis, Ken, ”Spatiality”, i Encyclopedia of Human Geography,ed. Barney Wharf, (London, 2006), s. 
455

43  Termen socialt skapat rum skall läsas med försiktighet. Det bör inte härledas till en socialt konstrukti-
vistiskt orientering inom rumslig vetenskap utan snarare förstås som en fri översättning utav socially 
produced space, en term som i det här fallet kommer från marxisten Henri Lefevbre.

44  Gregory et al., s. 716 
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Min tillämpning av begreppet rumslighet i denna uppsats ligger nära Hillis andra 
definition av begreppet. Med rumslighet avser jag en typ av förståelse och perception 
som utgår ifrån att rum och plats är vetenskapligt relevanta begrepp. Rumslighet är 
således en samlande beteckning för den rumsliga kunskap som genereras då begrepp 
som rum och plats aktivt tillämpas i reella forskningssammanhang. Med historikers 
rumslighet avser jag alltså den kunskapsreserv som historiker besitter och tillgodogör 
sig genom att relatera rum och plats till historiska studier. 

1.12 Plats 
När begreppen rum och plats diskuteras får rum ofta beteckna något mer generellt 
medan plats ses som mer konkret och tydligare knutet till en fysisk belägenhet. Geo-
grafen Tim Cresswell ger en pragmatisk framställning av begreppet då han kallar det 
för a meaningful portion of space.45 Denna definition utgör en god utgångspunkt för en 
vidare diskussion kring plats och platsers betydelse.

I det mest allmänna avseendet är plats enbart en lokalisering, en förekomst i rum-
met, men en förekomst av vad? Plats är inget objekt i sig utan en samlad representation 
av det på platsen befintliga – av natur och kultur; av människans samlade yttringar på 
en viss geografisk yta, men platser är inte enbart fysiska representationer utan utgörs 
till lika stor del av de betydelser som knyts till platsen. En plats egenart – det som gör 
den unik och urskiljbar från andra platser – är summan utav alla subjektiva betydelser 
som knyts till en viss lokalisering. Detta meningstillskrivande som skapas genom att 
erfara plats kallas sense of place.46 Begreppet plats inbegriper alltså både en materiell 
och en symbolisk dimension. 

Det är genom meningstillskrivande som platser skapas och transformeras. Nya 
platser kan uppstå genom att de ges en ny betydelse. Vare sig det är frågan om ett 
mineralfynd, vilket uppvärderar platsens ekonomiska värde, eller platsens infogande 
i en viss berättelse, t. ex. en fiktiv, populärkulturell porträttering så är plats något som 
skapas utifrån relationer till och på platsen.47 

I samma mening som den rumsliga forskningen idag är orienterad efter en rela-
tionell rumsuppfattning så definieras även platsbegreppet relationellt, dels utifrån den 
subjektiva värdeladdningen av begreppet (vilken beskrivits ovan) men även utifrån 
platsers relationer till varandra. En diskussion som pågått inom kulturgeografin de se-
naste decennierna berör platslöshet och icke-platser; upplevelsen av att platsbelägen-
het och platsers egenarter gjorts obsoleta genom deras införlivande i en globaliserad 
värld.48 Å ena sidan framförs argument för att ökad rörlighet, urban sprawl och en 
global, rumslig arbetsdelning mm. har underminerat betydelsen utav plats, position 
och lokalitet. Å andra sidan hävdas det att betydelsen av plats ökat till följd av nämnda 
utveckling.49 Platser är alltid lokala, men relationer och värden knutna till platsen är 

45  Tim Cresswell, ”Place”, i Encyclopedia of Human Geography, ed. Barney Wharf, (London, 2006), s. 
357 

46  Cresswell. s. 358
47  Peter Aronsson (red.) s. 20, s. 168
48  Cresswell s. 358 
49  Ibid. 
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inte nödvändigtvis lokalt bundna. En term för att beskriva det lokalas samspel och 
delaktighet i en globaliserad värld är a global sense of place, eller att tala om platser 
som glokala.50 

En samtida tendens är att platser allt mer aktivt profileras och profilerar sig själva 
– platsbundna värden har blivit en kapitalform att använda i en allt hårdare konkurrens 
platser emellan om arbetstillfällen, befolkning, turism mm.51 I denna situation har den 
historiska berättelsen kommit att spela en allt större roll och detta kommer till uttryck 
i ett omfattande platsspecifikt historiebruk.52 Platser är pågående historiska processer 
på flera skalnivåer. De kan vara införlivade i såväl lokala som regionala, nationella och 
globala historiska berättelser. Platsens arv, minne och historia utgör kraftfulla värden 
som används för att legitimera, förklara och förstå platser, deras utveckling och del i 
större sammanhang. Hur platsers förflutna brukas och hur det förflutna materialiseras 
i platser är ett exempel på hur historievetenskapen idag studerar platser och tillämpar 
begreppet plats. 

50  Massey, s. 86 ff. s. 146 ff. 
51  Cresswell s. 358
52  Peter Aronsson, Historiebruk: att använda det förflutna, (Lund, 2004) s. 57 ff. s. 133 ff. 
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2 Avhandling 

2.1 En rumslig vändning – revolution eller tradition? 
I studiet av sammanhang och förändring över tid sker ofrånkomligen en hantering av 
geografiska kontexter, av olika rum, ytor, arenor, sfärer och platser av betydelse för 
historieskrivningen.53 Den geografi som är för handen tillskrivs mening och värden i 
denna process av att skriva historia. Rent historiografiskt är detta ingen ny företeelse. 
Att historia skrivs utifrån – och i relation till – någon form av specifik geografi bör 
snarare betraktas som en naturlig del av historieförmedlingen genom alla tider.54 Hur 
ska i sådana fall en rumslig vändning uppfattas ur historieforskningens synvinkel? 
Jag vill här presentera två perspektiv på uppkomsten av en rumslig vändning och dess 
relation till historisk forskning – den rumsliga vändningen som revolution och den 
rumsliga vändningen som tradition. Revolutionsperspektivet presenterar den rumsli-
ga vändningen som en modern och dynamisk händelse medan traditionsperspektivet 
belyser historikers erkännande av den geografiska kontextens betydelse i ett längre 
idé- och vetenskapshistoriskt förlopp. Båda perspektiven syftar till att framställa den 
rumsliga vändningens uppkomsthistoria men ger olika berättelser med olika tidsramar. 
Det är min mening att valet av perspektiv – revolution eller tradition – bestämmer his-
torieforskningens framtida strategi och agerande kring den rumsliga vändningen. Men 
först måste termen vändning förtydligas. 

2.2 Tradition, revolution och tillfälle
Återupptäckande och kritiskt nytänkande går ofta hand i hand i de kunskapsprocesser 
som betecknas som vetenskapliga vändningar. Den kulturella vändningen exempel-
vis, uppfann på intet sätt kulturbegreppet utan återaktualiserade det och re-vitaliserade 
begreppet genom att sätta in det i nya kontexter, men ordet vändning anslår ändå ett 
visst mått av dramatik. Det föreslår snarare att en drastisk revolution inträffar än att en 
tradition driver kunskapsutvecklingen framåt. Historikern Peter Burke ger en bild av 
innebörden utav en vändning genom att tala om en tyngdpunktsförskjutning av vilka 
faktorer som tillskrivs förklaringskraft.55 I den kulturella vändningen är det kulturbe-
greppet som blir det centrala, det är dit tyngdpunkten flyttas. Genom den språkliga 
vändningen ställs textens konstruktion, narration, berättaren och dennes berättelse i 
fokus. Såväl Burke som historikern Elizabeth Clarke talar om vändningar i förstå-
elsen revolution och tradition med utgångspunkt i den språkliga samt den kulturella 
vändningen.56 Burke talar om the great tradition och classic cultural history samt the 

53  Crang & Thrift (red.) s. 1 ff. 
54  H.C Darby, ”On the relations of Geography and History”, i Transactions and Papers, Institute of British 

Geographers 1953:2, s. 2 
55  Peter Burke, What is cultural history? (Cambridge, 2008) s. 32 

Burke, History and social theory, (Cambridge, 2007) s. 33, s. 175 f. 
56  Elizabeth A. Clarke History: Theory: Text – historians and the linguistic turn, (Cambridge, 2004) s. 2 

Burke, 2008, s. 32 f. s. 31 ff. s. 51 ff. 
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moment of historical anthropology.57 Burkes rubriker signalerar förekomsten av en 
klassisk kulturhistorisk tradition såväl som ett tillfälle då det kulturella perspektivet 
slår igenom på bred front. En vetenskaplig vändning kan med Burkes terminologi för-
stås som ett tillfälle (moment) i en kunskapsprocess där tradition och revolution sam-
spelar.58 Det är utifrån denna uppfattning jag vill diskutera relationen mellan historisk 
forskning och uppkomsten av den rumsliga vändningen. 

2.3 Historia genom landskapets lins – traditionsperspektivet 
Modern history started with a landscape, as the nation became the subject of history, 
landscape description became its lens, menar historikern Jo Guidi.59 Att skriva natio-
nens historia var den mest utmärkande uppgiften för 1800-talets historiker och denna 
historieskrivning projicerades på ett mycket medvetet valt territorium – nationalstaten. 
Genom att förse ytan inom nationalstatens gränser med historiska rötter och berättelser 
om hävd och identitet konstruerades nationalstaten som ett politiskt begrepp samt en 
strategi för dess vidmakthållande.60

Historieskrivningens samband med en specifik fysisk geografi har aldrig varit star-
kare än under 1800-talets nationalism.61 Särskilt väl kom detta till uttryck i regionernas 
integration i nationalstatens historia. En trovärdig historia om nationen var beroende 
utav grundliga regionskildringar. Ambitionen med detta var att skriva en enhetsskapan-
de nationell historia där provinserna bar rollen som delar vilka i en gemensam helhet 
utgjorde nationen och legitimerade nationalstatens territoriella anspråk.62 1800-talets 
nationella projekt i Europa var i allra högsta grad ett territoriellt projekt knutet till en 
deterministisk och absolut rumsuppfattning vilket kommunicerades genom grundliga 
landskapsskildringar. Historia och geografi anlitades i lika stor grad i det nationella 
projektets tjänst och ämnena stod under denna period i nära samband med varandra 
och verkade synergiskt för en territoriell historieskrivning utifrån nationalstaten och 
dess provinser.63 Guidi nämner här som exempel Jules Michelets History of France 
från 1833 och Thomas Babington Macaulays The history of England from the acces-
sion of James II från 1848 som exempel på denna typ av historieskrivning.64 

Michelet var särskilt angelägen att värdera relationen människa-omgivning och 
dess betydelse för den historiska förståelsen; Without a geographic basis, the people, 
the makers of history, seem to be walking on air […] The soil too must be looked 
on not only as the scene of action. Its influence appears in a hundred ways, such as 
food, climate, etc. As the nest, so is the bird. As the country, so are the men 65 Citatet 
är tydligt deterministiskt och på intet sätt avvikande från den allmänt deterministiska 

57  Burke, 2008, s. 6 ff, s. 31 ff. 
58  Terrence McDonald (red.) The historic turn in the human sciences, (Michigan, 1999) s. 1 ff. 
59  http://spatial.scholarslab.org/spatial-turn/disciplinary-perspectives/the-spatial-turn-in-history/
60  Holt-Jensen, s. 30 f. 
61  http://spatial.scholarslab.org/spatial-turn/disciplinary-perspectives/the-spatial-turn-in-history/ 
62  http://spatial.scholarslab.org/spatial-turn/disciplinary-perspectives/the-spatial-turn-in-history/ se även 

Blomberg och Lindquist (red.) Den regionala särarten, (Lund, 1994) s. 15, s. 79 ff. s. 93 ff. 
63  Darby, s. 4 f. 
64  http://spatial.scholarslab.org/spatial-turn/disciplinary-perspectives/the-spatial-turn-in-history/
65  Darby, s. 2 
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diskurs som dominerade inom geografiska studier, särskilt under det tidiga 1800-talet. 
Darwins evolutionsteori hade en betydande påverkan även på historisk och geogra-
fisk kunskapsproduktion. Teorins betoning av miljöns styrande inverkan på arternas 
utveckling kom i studiet av människan och hennes omgivningar att resultera i en ut-
bredd geografisk determinism.66 Detta utnyttjades som argument för nationalismens 
territorialitet, särskilt utav geografen Friedrich Ratzel och dennes adepter som såg 
nationalstaterna som en form av politiskt-territoriella organismer i en evig kamp om 
resurser och expansion i en geopolitisk omtolkning av Darwins survival of the fittest.67 
Determinismen var i samma avseende styrande i den historiska perceptionen och pro-
jektionen utav landskap under större delen av 1800-talet i form utav upprättandet av 
hävdberättelser. För svensk del kom detta tydligast till uttryck i den tidiga hembygds-
rörelsen vid decennierna kring sekelskiftet 1900.68 Där Ratzels idéer kunde skapa geo-
politiska motiveringar till direkt politisk handling fyllde historieskrivningen en annan 
territoriellt legitimerande uppgift för nationalstaten genom att skänka landskapet en 
kollektivt meningsskapande och samlande funktion genom identifikation och integra-
tion av provinserna i en nationell gemenskap – landskapens fysiska geografi försågs 
med historiska rötter.69 

Den rumsligt medvetna tradition inom historievetenskapen som grundlades ge-
nom nationalismen kom att fortleva genom Annalesskolan, dock i förändrad form. 
Synkront med den geografiska determinismens storhetstid under det sena 1800-talet 
framlades mer possibilistiskt betonande teorier kring relationen människa-omgivning 
av franska geografer.70 Landskapet kvarstod som vetenskaplig utgångspunkt men an-
greppssättet förändrades. Annalesskolans ledargestalt, Paul Vidal de la Blache, formu-
lerade ett förhållningssätt centrerat kring en historisk förståelse för det platsspecifika 
som inte gjorde någon skillnad mellan fenomenen natur och kultur utan betraktade 
dessa som oskiljbara genom människans upprepade interaktion med, och förändring 
av, landskapet. Natur och kultur sammansmälte i de lokala, platsbundna livsstilarnas 
seder och bruk, föreställningar och traditioner.71 Det ödesbestämda i samspelet männ-
iska-omgivning fick ge vika för ett aktivt handlande aktörskap där människan utifrån 
eget huvud fattade beslut om hur rummet skulle organiseras och förvaltas. Den regi-
onalgeografiska Annalesskolan under Vidal de la Blache lade genom sina omfattan-
de regionala monografier grunden till en historiskt-geografisk förklaringsmodell som 
senare historiker inom skolan – Lucien Febvre, Fernand Braudel och Emmanuel Le 
Roy Ladurie m. fl. – utvecklat i flera generationer.72 I detta förlopp har samtidigt An-
nalesskolans idéer, ursprungligen knutna till tidskriften Annalés de Geographie med 
start 1891 under Vidal de la Blaches redaktörskap, allt mer blivit en historikernas intel-

66  Holt-Jensen, s. 37 ff. 
67  Ibid. s. 42 f. 
68  Bosse Sundin, ”Upptäckten av hembygden: om konstruktionen av regional identitet”, i Den regionala 

särarten, ed. Blomberg och Lindquist (Lund, 1994) s. 12 ff. 
69  Idéhistorikern Bosse Sundin talar om begreppen ”fosterbygd” och ”fosterland” som dialektiskt kon-

struerar det nationella och det regionala genom varandra Ibid. s. 19 ff. 
70  Holt-Jensen, s. 45, Peter Burke, Annalesskolan: en introduktion, (Oxford, 1990), s. 146.
71  Se begreppet genre de vié Holt-Jensen. s. 46 f. 
72  Burke, Annalesskolan: en introduktion, (Oxford, 1990) s. 34 f. s. 146 
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lektuella ägodel. Dessutom har rörelsen blivit erkänd och uppmärksammad på bredare 
front, kanske främst tack vare Fernand Braudel.73 

Braudels de långa linjernas historia erbjuder ett omvälvande historiskt perspektiv, 
ett perspektiv med stark geografisk anknytning genom vad som kan beskrivas som ett 
förrumsligande av tid. 

De långa linjernas historia problematiserar tid genom att tala om flera samtidigt 
närvarande och pågående historier med olika utvecklingshastigheter – en tidsaxlar-
nas dialektik.74 Tiden förrumsligas av Braudel genom en tillämpning av skala. Hän-
delsernas historia är lokal och platsbunden. Strukturernas historia är mer geografiskt 
komplex och överordnad det lokala. Den kan vara regional, nationell eller obunden 
utav administrativa eller nationella gränsdragningar medan le histoire immobilé, den 
orörliga historien om människan och hennes omgivningar, är global och företräder ett 
allomfattande historiskt-geografiskt makroperspektiv. Det är genom detta förrumsli-
gande som Braudels avhandling blir en fråga om just Medelhavet istället för Filip II:s 
utrikespolitik; genom att tidsaxlarnas dialektik förses med geografi.75 Braudels bidrag 
till den rumsliga traditionen inom Annales, och inom historieforskningen i stort, är 
kanske mest anmärkningsvärt i dess sammanförande av tid och rum till ett mer enhet-
ligt perspektiv än tidigare. I detta avseende var Braudel modern och i viss mån före 
både sin tids historikerkollegor och geografer.76 

Annalesskolan kan ses som den största enskilda bäraren av en rumslig tradition 
inom historisk forskning under 1900-talet. Rumslighet inom Annales har under seklet 
inte på något sätt varit explicit knutet till Braudel och de långa linjernas historia utan 
består och finner nya former även hos en tredje generation av Annaleshistoriker.77 De 
rumsliga perspektiven har sedan 1960-talet generellt sett blivit fler, mer framträdande 
haft ett bredare genomslag inom humaniora i stort. Hur skall detta tolkas i relation till 
Annalestraditionen? Vad sker egentligen vid denna tidpunkt som bidrar till att skapa 
den högkonjunktur för spatialisering vi nu påstås befinna oss i? 

2.4 Att balansera vågskålarna – revolutionsperspektivet 
The spatial turn begins in Paris, slår geografen Edward Soya fast.78 Radikaliseringen i 
det sena 1960-talets Paris akademiska liv resulterar i en ambitiös och nytänkande kritik 
av rum och rumslighet. Kritiken har huvudsakligen två upphovsmän, Michel Foucault 
och Henri Lefebvre. Ingen utav dem är geografer till yrket men de engagerar sig starkt 

73  Ibid. s. 43 s. 67
74  Elisabeth Elgan, ”Fernand Braudels artikel ”La longue durée” och svensk historieskrivning idag – någ-

ra reflexioner” i Historisk Tidskrift 2010:4 , s. 740. Se även Burke, 1990, s.59 f. 
75  Burke, 1990, s. 58
76  ”taken together, contemporary theorizations of space in human geography (and beyond) share the 

following features: The integration of time and space […] the co-prodcution of time and space. Time 
and space are not neutral, canonical grids that exist `on the outside´ […] but are instead folded into the 
ongoing flows and forms of the world in which we find ourselves.” Gregory, Pratt et. al., s. 709 

77  Burke, 1990, s. 146 ff. 
78  Edward Soya, ”Taking space personally”, i the Spatial turn: interdisciplinary perspectives, ed. Santa 

Arias & Barney Wharf, (New York, 2009) s. 17 
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för en uppvärdering av det rumsliga perspektivet utifrån sina respektive hemvister i 
idéhistoria och sociologi. 

Deras utgångspunkt är en kritik mot otillräckligheten i befintliga teorier om rum 
och den historicism som starkt överordnat den temporala och historiska förklaringen 
över den rumsliga.79 

Särskilt Foucault drev kritiken mot historicismen. Han menade på att en besatthet 
att historisera härskat inom humanvetenskaperna alltsedan mitten av 1800-talet och att 
detta förvrängt grundläggande ontologiska uppfattningar om tid och rum.80 Att skapa 
en likställd paritet mellan den historiska förklaringen och det rumsliga perspektivet 
blev Foucault och Lefebvres incitament. I den meningen är den rumsliga vändningen 
frågan om att ”balansera vågskålarna” vilket Soya menar.81 

Utan att i detalj beskriva de teorier som Foucault och Lefebvre utarbetade utifrån 
sina strävanden att omdana rummets betydelse kan några utmärkande drag skisseras.82 
Grundläggande för såväl Foucault och Lefevbre var uppfattningen av tiden och rum-
mets oskiljbarhet och formativa karaktär, vilket även Braudel påtalade. Kritiken mot 
historicismen avsåg inte att avfärda den historiska förklaringen, snarare att integrera 
den i en dialektik med ett rumsligt perspektiv med likvärdig och balanserad förkla-
ringskraft.83 Lefevbre ansåg vidare att rumsliga processer formar sociala förhållanden 
och att sociala processer på samma vis formar rumsliga förhållanden. Lefebvre inkor-
porerade ett tredje led i dialektiken historisk-rumslig förklaring, nämligen det sociala 
perspektivet. Det integrerade perspektivet; dialektiken (eller i Lefebvres fall trippeldi-
alektiken) tillsammans med omdaningen av rum som något skapat och erfaret (created 
space, lived space) kan ses som kärnan i det radikala nytänkande som Soya m. fl. 
menar är den rumsliga vändningens uppkomst.84 Vid sidan av detta kan Lefebvre och 
Foucault krediteras för att ha uppmärksammat rummets relation till aktörer och struk-
turer, makt, föreställningar och mentaliteter, genus mm. Detta kan sägas identifiera 
den rumsliga vändningen – utifrån revolutionsperspektivet – som en del av 1900-talets 
postmoderna omvälvning av samhällsvetenskap och humaniora. 

En nödvändig fråga att söka svar på i relation till den parisiska, rumsliga nyda-
ningen är vad som samtidigt skedde inom geografiämnet. Soya menar att geografins 
egna verktyg och horisonter var otillräckliga för att ge rumsligheten någon betydande 

79  Ibid. s. 18 f. s. 22, http://www.foucault.info/documents/heterotopia/foucault.heterotopia.en.html
80  ”Why is it that so many think of time as dynamic, dialectic, development, process while space is 

considered fixed, dead, an unproblematic background, the stage or container of social processess and 
history?” - Foucault citerad i Soya, ”Taking space personally”, i the Spatial turn: interdisciplinary 
perspectives, Arias & Wharf (red.) s. 19. Se även http://www.foucault.info/documents/heterotopia/
foucault.heterotopia.en.html

81  Soya, s. 11 f.
82  För vidare läsning om Lefevbre se, Gregory, Pratt et. al. s. 590 ff. 

För vidare läsning om Foucault se http://www.foucault.info/documents/heterotopia/foucault.heteroto-
pia.en.html samt Michel Foucault, Discipline and punish: birth of the prison, (London, 1977) 

83  Soya. s. 12, s. 17 ff. 
84  Arias & Wharf, the Spatial turn: interdisciplinary perspectives, (New York, 2009) s. 1 ff. , s. 17 ff. 
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analytisk skärpa, och att bidrag som Lefebvres och Foucault omöjligen hade kunnat 
komma från geografiskt håll vid tidpunkten.85 

Geografiämnet i det sena 1960-talet var fortsatt starkt dominerat utav det lagsö-
kande, positivistiska paradigm vars rumslighet kan beskrivas som geometrisk model-
lering utifrån ett relativt rumsbegrepp.86 Denna rumslighet var inskränkt för utveckling 
av den sort som Foucault och Lefebvre drev, men den akademiska radikaliseringen vid 
slutet av 1960-talet kom givetvis också att skapa kritiska rörelser även inom kulturgeo-
grafin. Från det tidiga 1970-talet påbörjade ämnet en återerövring av sitt traditionella 
studieobjekt, relationen människa-omgivning, men inte i formen utav en återgång till 
regionalgeografi á Annales eller determinism. Utvecklingen som följde kan beskrivas 
som en period av interdisciplinär rannsakan, kantad av diskussion i flera läger om geo-
grafins mål, där resultatet blev en myriad av inriktningar och skolbildningar, vissa med 
en ny orientering och andra mer traditionellt betingade.87 

Det finns helt klart fog för att påstå att den avgörande utvecklingen fram till den 
nu upplevda rumsliga vändningen drevs fram utanför disciplinen geografi, vilket Soya 
menar. Medan geografiämnet upplevde en kris för det rumsliga perspektivets legitimi-
tet, vilket först på sikt resulterade i förnyelse, förde Foucault och Lefebvre det rumsli-
ga tänkandet framåt in i en ny tid.

Om den rumsliga vändningen ska förstås som en revolution så bör den förstås som 
en revolution i två steg. Foucault och Lefebvre’s arbeten föll tämligen fort i glömska. 
Enligt Soya kan detta förklaras med den starka ställning marxismen innehade på 1970- 
och 80-talet inom ämnena geografi, sociologi och historia vilket tillätt historicismen att 
regera ostört.88 Ett brett genomslag för Foucault och Lefebvre’s initiala idéer infaller 
först under 1990-talet och bör förstås som ett resultat av flertalet ansträngningar på 
bred front över samhällsvetenskap och humaniora. Det är här den rumsliga vändning-
ens tillfälle (moment för att tala med Burke) äger rum. Dynamiken bakom detta genom-
slag är komplex men klart avgörande för en rumslig nyorientering på bred front är den 
drastiskt förändrade geopolitiska situationen som Berlinmurens fall och kalla krigets 
slut förde med sig. Detta i kombination med en den snabbt tilltagande globaliseringen 
under 1990-talet, samt utvecklingen inom det samhällsvetenskapliga och humanistiska 
akademiska livet efter det radikala 1960-talet och följande decenniers introduktion av 
bl. a. postmodernism, poststrukturalism, postkolonialism, en kulturell och en språklig 
vändning samt tvärvetenskapliga ansträngningar mm. spelar en avgörande roll för att 
skapa den rumsliga vändningens tillfälle. I korthet är den rumsliga vändningen, sedd ur 
revolutionsperspektivet, relaterad till en förändrad omvärld med en mer differentierad 
geografi samt till det vetenskapliga behovet av att förklara, tolka och förstå den sam-
ma och vår upplevelse av den. Mot denna bakgrund kan efterfrågan på Foucault och 
Lefebvre’s nytänkande rumslighet förklaras. Deras idéer, vilka förbisetts i stor grad 

85  ”Clear to both was the necessity to lead spatial thinking in a new direction for the old ways had too 
many dead ends” Soya, s. 20

86  Holt-Jensen, s. 91 
87  Ibid. s. 94 
88  Soya, s. 20, se även Soya, Postmodern Geographies, (New York, 1989) s. 10 ff. s. 118 ff. 
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under 1970- och 1980-talet, kom att få förnyad betydelse i och med att en omvärld som 
snabbt bytte skepnad, ändrade struktur och överskred gränser trädde fram.89 

2.5 Revolution och tradition – sammanfattning 
Frågan om utgångspunkt – att förstå den rumsliga vändningen som revolution eller 
tradition – är som tidigare utpekats inte en fråga om att enhälligt välja endast en syn att 
se på kunskapsutvecklingen. Snarare är det samspelet mellan en äldre tradition och ett 
kritiskt nytänkande som skapar dynamik i den rumsliga vändning historieforskningen 
idag upplever, och kunskapsutvecklingens drivkrafter är särskilt intressanta att studera 
ur just historikerns synvinkel. Traditions- respektive revolutionsperspektivet är i grund 
och botten två olika typer av historieskrivningar där det första placerar rumslighet 
som en grundläggande del utav historisk forskning samt gör klart att den rumsliga 
förklaringen getts olika stor betydelse i olika tider medan revolutionsperspektivet tar 
sin utgångspunkt i ett uppbrott mot gängse forskningstraditioner i en radikal politisk 
och akademisk miljö och sällar sig till ett modernt, och inte minst postmodernt, sam-
manhang. Hur revolutionär den rumsliga vändningen än framställs så är det ofrånkom-
ligen så att den springande punkten egentligen är ett återupptäckande utav ett äldre 
vetenskapshistoriskt påstående, i detta fall relationen människa-omgivning, och på så 
vis gör revolutionärerna ett återbesök hos en äldre forskartradition. Teorier och argu-
mentation kan sägas uppdateras efter samtida behov men studiets utgångspunkt förblir 
ändå rent idé- och vetenskapshistoriskt väl förankrad. 

Kritiken mot historicismen var central, särskilt för Foucault, i den rumsliga vänd-
ningens gryning under det sena 1960-talet. Samma argumentation och vilja att balanse-
ra de temporala och spatiala vågskålarna återfinns hos Soya, men kritiken verkar sakna 
bemötande och motargumentation från historikers håll och kan för den delen heller 
inte anses hämma den historiska forskningens deltagande i den rumsliga vändningen. 
Rumslig historia är på frammarsch, internationellt ett såväl som i Sverige.90 Inom vissa 
fält har det rumsliga perspektivet och rumslig analys premierats medan det inom andra 
fortfarande lyser med sin frånvaro. I Scandias temanummer om rum pekas särskilt 
minnesforskningen ut som det fält inom svensk historisk forskning där begrepp som 
rum, rumslighet och plats kommit att äga störst betydelse.91 Ett annat rumsligt oriente-
rat fält är idé- och vetenskapshistoria. Särskild betydelse har platsbegreppet kommit att 
få. Att studera platser är en i högsta grad traditionell historisk-geografisk syssla. Regi-
oner, städer och byar har varit föremål för undersökning för såväl 1800-talets politiska 
historiker som 1900-talets Annalés- och kulturhistoriker.92 Givet den långtgående och 
periodvis starka rumsliga traditionen inom historisk forskning är platsstudiet en i viss 
mån självskriven utgångspunkt för dagens historiska forskning inom ramen för den 
rumsliga vändningen men vad är det för platser som studeras idag, och framförallt hur 
analyseras de? Är det traditionerna eller nytänkandet som dikterar villkoren? 

89  Peter Aronsson (red.), Platser för en bättre värld: Auschwitz, Ruhr och röda stugor, (Stockholm, 2009) 
s. 165 ff. s. 173 

90  Scandia 2010:2 s. 10 ff. s. 20 ff. 
91  Ibid. s. 11 
92  http://spatial.scholarslab.org/spatial-turn/disciplinary-perspectives/the-spatial-turn-in-history/
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2.6 Minnesforskning och plats 
Platser spelar en given roll i historiskt berättande och de kan förstås på olika sätt, men 
oavsett utgångspunkt måste platser tolkas utifrån såväl deras materiella som symbol-
iska rumslighet. 

Plats är ett begrepp som ofrånkomligen måste härledas till mänsklig aktivitet, till 
ett bruk utav platsspecifika resurser såväl som ett omformande utav platsen självt. Plat-
ser skapas och omformas ständigt, de är pågående processer – och till stor del historis-
ka processer – av möjligheter och restriktioner, av förändring och kontinuitet. Platsers 
betydelse för historisk förståelse uppenbarar sig där det materiella och det abstrakta 
studiet av rummet möts. Det första beskriver och tolkar de fysiska representationerna 
på en given plats medan det senare avser att uttolka de icke-synliga aspekterna som 
knyts till en viss plats. Dessa kan avse upplevelser och erfarenheter av plats och rum, 
t. ex. platsbetingade mentaliteter. 

Här undersöks samtida svensk minnesforskning och idéhistorias användning av 
begreppet plats i syfte att åskådliggöra konkreta exempel på historisk rumslighet. Un-
dersökningen utgår från två frågeställningar. Den första söker svar på vilka platser som 
studeras medan den andra vill besvara hur de studeras. Den första frågeställningen är 
en empirisk ingång till den litteratur som studeras medan den andra är en teoretisk 
ingång med fokus på platsbegreppets analytiska dimension. I frågan om vilka platser 
som studeras är det intressanta inte att identifiera specifika geografiska belägenheter t. 
ex. Antarktis eller Arboga. Syftet är snarare att söka platsernas gemensamma nämnare, 
dvs. vad som gör de intressanta att studera utifrån historikerns synvinkel. 

2.7 Minne och historia 
För att precisera fältet minnesforskning och dess rumsliga anspråk krävs en defini-
tion av begreppet minne och ett klargörande av skillnaden mellan minne och historia. 
Pierre Nora, fransk mentalitets- och minneshistoriker inom Annalesskolan, introduce-
rar forskningsområdet genom att fastslå att minnen skapas då historiska värden och 
världar går förlorade. We speak so much of memory because there is so little of it left 
[…] There are sites of memory because there are no longer real environments of mem-
ory.93 Minnet är kvarstoden av en förlorad, förfluten värld och att minnas är att skapa 
en förbindelse och upprätthålla en relation till denna värld. Processen att minnas blir 
således ett säkerställande av det förlorade förflutnas överlevnad i samtiden såväl som 
en garanti för dess framtida bevarande. Men hur skiljer sig då detta sätt att tillägna sig 
det förflutna från att skriva historia? 

History is how our hopelessly forgetful modern societies, propelled by change, 
organize the past. menar Nora. Memory is life, borne by living societies founded in its 
name […] History, on the other hand, is the reconstruction, always problematic and 
incomplete, of what is no longer, fortsätter han.94 Noras något tillspetsade resonemang 
kan sammanfattas på följande vis – historia är den rekonstruerade berättelsen om sam-

93  Pierre Nora, ”Between memory and history – les lieux de mémoire”, i Representations, 1989:26, s. 7 
94  Nora. s. 8 
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hällets förändring över tid medan minnet är den organiska, kontinuerliga förbindelsen 
till det förflutna. En avgörande skillnad är att historia förstås som en dokumenterande 
verksamhet medan skapandet och upprätthållandet utav minnen utgör ett aktivt bruk 
av det förflutna – ett historiebruk. 

2.8 Les lieux de mémoire – minnenas platser 
Den representation minnet ges är ofrånkomligen platstagande och platsskapande. Nora 
skriver, memory attaches itself to sites, whereas history attaches itself to events.95 Detta 
förtydligar behovet av en rumslig analys inom minnesforskning. Nora förser minnenas 
platser (lieux de mémoire, eller sites of memory) med tre samverkande och samexiste-
rande egenskaper – de är materiella, symboliska och funktionella.96 De materiella och 
symboliska dimensionerna av plats känns igen från geografins definition av platsbe-
greppet (se ovan). Minnets platser är dessutom funktionella i den mening att de syftar 
till att användas i ett aktivt historiebruk. 

Vidare kan tre kategorier av minnesplatser identifieras hos Nora som skiljer på 
platsspecifika, monumentala och portabla lieux de mémoire.97 De platsspecifika är 
minnesplatser fullständigt avhängiga sin geografiska lokalisering: de minner om just 
den plats de tar i anspråk. De monumentala minnesplatsernas autencitet å andra sidan, 
bottnar i de objekt, t. ex. stora personer, som de porträtterar. För dessa platser är lo-
kalisering mindre avgörande, minnets platsbundenhet är inte lika starkt. Förekomsten 
av portabla platser kan uppfattas som direkt självmotsägande, men platser kan även 
förstås som positioner i en ordning.98 Luthers hustavla kan ses som ett sådant exempel 
på ett förrumsligande av en social ordning, vilken tillhandahåller en given position 
och handlingsutrymme. Här handlar det om en materialisering av det immateriella, 
av tankar, föreställningar och mentaliteter vilka kan förkroppsligas i såväl artefakter 
och objekt som i stationära lokaliseringar.99 Noras portabla, eller immateriella platser, 
inbegriper även onåbara eller rent imaginära platser, t. ex. religiöst eller mytologiskt 
föreställda platser som det bibliska himmelriket.

Inom minnesforskning och idéhistoria kan platser allmänt sägas fungera som re-
presentationer utav det förflutna.100 Värdet av historia blir särskilt påtagligt och bju-
dande när det konkretiseras rumsligt och materiellt. Platser skapas och används för 
att konkretisera kunskap om det förflutna och samtidigt, skapa, gestalta och förmedla 
mening.101 Då det förflutnas materiella närvaro i rummet brukas eller konkretiseras, 
som Peter Aronsson uttrycker det i citatet ovan, ges platsen i fråga en ny gestaltning. 

95  Ibid. s. 22 
96  Ibid. s. 18 
97  Ibid.. s. 22 
98  Se rubriken ”Rum, rumslighet, plats”. Platser kan avse positioner, det finns s. a. s. rätt och fel plats att 

befinna sig på. I den mening kan platser återspegla en etablerad ordning, se även resonemanget om den 
språkliga variationen i engelskans space, vilket kan förstås i betydelsen utrymme, kontra den språkliga 
begränsningen i svenskans motsvarighet rum. 

99  Erland Mårald & Christer Nordlund (red.) Topos: essäer om tänkvärda platser och platsbundna tankar, 
(Falun, 2006) s. 8 f. 

100  Jörn Rüsen (red.) Meaning & Representation in History, (Oxford, 2006) s. 183 
101  Peter Aronsson (red.) s. 9
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Den omskapas genom att icke-synliga värden tillknyts den. Den av Aronsson edera-
de antologin Platser för en bättre värld sysselsätter sig med studiet av platsspecifika 
minnesplatser. Exempel från Noras andra platskategori – monumentala minnesplatser 
– återfinns i Minnesmärken. Platser är inte alltid monument, men monument är alltid 
platser, heter det där.102 

Immateriella eller imaginära platser (portabla för att prata med Nora) har även de 
getts utrymme inom svensk historisk forskning. Antologin Topos studerar hur veten-
skapen och idélivets utveckling präglats av rumsliga villkor, här behandlas tankens 
platser. Sammantaget bjuder antologierna på en bred variation av såväl minnen som 
platser och tänkvärda sätt att förrumsliga det förflutna. 

2.9 Platser för en bättre värld – utgångspunkter 
Historia är inte enbart berättelser.  
Historia är inte reducerbar till korrekta fakta.  
Historia äger rum. Berättelsen tar plats, skapar plats.103 

Peter Aronsson vill med antologin Platser för en bättre värld huvudsakligen göra tre 
poänger om relationen mellan platser, minne och historieförmedling. Den första slår 
fast att platser har en märkbar och ofta undervärderad historisk betydelse.104 Den andra 
poängterar den långvariga närvaron av platsbundna historiebruk, alltså det faktum att 
platsbundet historiebruk inte är något nytt i sig utan snarare ett evigt uttryck, i alla tider 
och kulturer förekommande.105 Vidare är syftet med platsspecifikt historiebruk att ver-
ka för framtiden, vilket föranleder Aronssons tredje poäng – platsbundet historiebruk 
är normativt, det är inte enbart historia utan även värden som förmedlas. Historiebru-
kets varaktigheten orienterar sig således åt två håll, både mot det förflutna och mot 
framtiden. Utgångspunkterna för antologin kan sammanfattas på följande vis – plats-
specifikt historiebruk är en kraftfull form av historieförmedling med lång varaktighet. 

I fråga om platser – vad de är och kan berätta – menar Aronsson att det finns gene-
rella förutsättningar för hur en plats ska bli till. Den måste urskiljas från det territorium 
den ingår i genom att avgränsas mot sina omgivningar, samt tydliggöras genom att de 
egenskaper som utmärker den markeras.106 En plats blir alltså en plats genom urskilj-
ning. Detta förhållningssätt känns igen från Creswells definition av plats som a mean-
ingful portion of space (se teorikapitlet, rubriken plats) där platsen s. a. s. frammanas 
ur sin geografiska kontext genom någon form av meningstillskrivande. Här synliggörs 
även en kritisk poäng om den teoretiska förståelsen av plats som begrepp i antologin. 
Aronsson skriver; platser skapas och används för att konkretisera kunskap om det 
förflutna och samtidigt skapa, gestalta och förmedla mening.107 Platser skapas, samt 

102  Billy Ehn, Jonas Frykman (red.) Minnesmärken: att tolka det förflutna och besvärja framtiden, (Lund, 
2007) s. 86 

103  Aronsson (red.) s. 15 
104  Ibid. s. 14 
105  Ibid. s. 150 f. s. 162 ff. 
106  Aronsson (red.). s. 20 
107  Ibid. s. 9 



35

förmår att skapa – minnesplatser kreeras för att skapa fortsatt relevans för det minne 
som gestaltas på platsen. 

2.10 Auschwitz, Ruhr och röda stugor 
De platser som möter i Platser för en bättre värld har kategoriserats som platsspecifika 
minnesplatser. De är avhängiga sin lokalisering och minner om just platsens förflutna. 
Då det är en omöjlighet att besöka det förflutna och skaffa sig en förstahandsupple-
velse av historien kan platsen, i kraft av att vara en del av det förflutnas såväl som 
samtidens geografi, överbrygga avståndet i tid. 

Aronsson talar om detta som platsens vittnesbörd genom vilken ett förflutet skeen-
de levandegörs av det faktum att det var här det hände.108 

Antologins medförfattare tar sig an tre platser. Kyrre Kverndokk skildrar norska 
skolelevers bussresa till förintelselägret Auschwitz. Anna Eskilsson skriver om hem-
bygdsföreningar och Cecilia Trenter rör sig i Ruhrområdets före detta industrimiljöer. 
Kverndokks kapitel visar hur en rörelse i rummet, från en plats till en annan, blir en 
resa i tid – en resa till förintelsen och andra världskrigets fasor.109 Eskilssons kapitel 
jämför tre hembygdsföreningars arbete. Här jämförs likheter och skillnader i beva-
randearbete och historieförmedling av samma typ av plats – hembygden.110 Trenters 
bidrag studerar i högre grad en miljö vilken egentligen inbegriper flera urskiljbara 
platser och utreder tänkbara strategier för Ruhrområdets industriella arvs bevarande.111 
Det är med dessa respektive ingångar som reella platser studeras empiriskt i Platser 
för en bättre värld. 

Auschwitz, Ruhrområdets industrier och hembygdens röda stugor har gemensamt 
att de alla är historiserade platser och som historiserade platser iscensätter de spe-
cifika händelser, företeelser eller epoker ur platsens historia. I exemplet Auschwitz 
är den tidshorisont som förrumsligas snäv. Här porträtteras enbart platsens historia i 
anslutning till andra världskriget, en mycket kort historisk period men en avgörande 
historisk företeelse. Hembygdsföreningarnas arbete som Eskilsson skriver om, har sin 
utgångspunkt i ett månghundraårigt tidsperspektiv och skildrar såväl längre förlopp 
som enskilda händelser och öden så länge minnet är platsrelevant. I exemplet Ruhr står 
den industriella epokens efterlämningar i fokus. De berättelser som kommer till tals 
genom platserna Auschwitz, Ruhr och de röda stugorna skiljer sig alltså åt i fråga om 
minnesberättelse och gestaltad tidsrymd men liknar varandra då de alla är historiserade 
platser som exemplifierar platsspecifikt historiebruk. 

108  Ibid. s. 40 
109  Kyrre Kverndokk, ”Resan till ondskan: skolelever på bussresa till Auschwitz”, i Platser för en bättre 

värld: Auschwitz, Ruhr och röda stugor ed. Peter Aronsson (Stockholm, 2009). s. 66 
110  Anna Eskilsson, ”Att leva som man lär: gemenskap i hembygdsföreningar”, i Platser för en bättre 

värld: Auschwitz, Ruhr och röda stugor ed. Peter Aronsson (Stockholm, 2009) . s. 93
111  Cecilia Trenter, ”Tre vägar mot framtiden: industrimiljöer som nostalgiska utopier”, i Platser för en 

bättre värld: Auschwitz, Ruhr och röda stugor ed. Peter Aronsson (Stockholm, 2009). s. 126 
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2.11 Värdet av att historisera en plats
Att orientera platsen mot en specifik historisk berättelse är det andra ledet i att skapa en 
minnesplats och detta är en urskiljning i tid snarare än en urskiljning i rum. Frågan om 
vilken historia som ska aktualiseras är en fråga om vilken historia samtiden har behov 
av att förmedla. Författarna i Platser för en bättre värld samlas kring uppfattningen 
att det platsspecifika historiebruket har en normativ uppgift där historien skall använ-
das som kompass för framtiden.112 Särskilt tydligt blir detta i Kverndokks platsstudie 
av Auschwitz. All form av hågkomst kräver ett minnande subjekt, skriver han.113 De 
norska skoleleverna blir genom sitt besök i lägret nya vittnen till förintelsen – minnet 
traderas till en ny generation genom upplevelse på plats, i hopp om att säkra att liknan-
de händelser inte ska tillåtas ske i framtiden. Detta är ett exempel på värdeförmedling 
såväl som på det värdefulla i platsspecifikt historiebruk; att nyttja platsens vittnesbörd 
och förmåga att starkt konkretisera det förflutna. Auschwitz som minnesplats är inte 
bara ett förrumsligande av det förflutna utan även en plats för synliggörandet av mo-
raliska värden – Auschwitz är ondskans plats och detta är starkt framträdande i dess 
gestaltning.114 

Hembygden, som kontrast till förintelselägret Auschwitz, förmedlar andra vär-
den och ger prov på andra värdefulla aspekter av platsspecifikt historiebruk. Jämte 
de svenska landskapen är hembygden den mest kontinuerligt historiserade typen av 
plats i Sverige. Den starkt platsförankrade hembygdsvården är en ca hundraårig ideell 
bevarandeinstitution i landet. Här är historiserande av plats i det närmsta att betrakta 
som en tradition.115 Bygden är alltid utgångspunkten för verksamheten i hembygdsför-
eningar men historiebruket inom dagens hembygdsrörelse skiljer sig från behovet av 
lokal historia för hundra år sedan. Eskilsson poängterar att när idén om platsens särart, 
grunden för hembygdsarbetet, lanserades kring sekelskiftet 1900 var tanken att hem-
bygdsrörelsen skulle bidra till fosterlandets historia. Att den lokala historien relateras 
till en nationell, eller för den delen regional, historieskrivning har sedan dess blivit 
mer sällsynt.116 Den starka lokala-nationella kopplingen har förlorat betydelse medan 
relationen mellan det lokala och det globala planet kommit att spela en allt större roll 
– behovet att antikvariskt söka fosterbygdens och fosterlandets ursprungsberättelse 
har ersatts.117 Upprätthållandet av en lokal gemenskap och identitet dikterar istället 
dagens villkor. Eskilsson menar att behovet att lyfta fram platsens trygga kontinuitet 
i en otrygg och föränderlig värld är det platsspecifika historiebruket av hembygdens 
samtida värde. Genom att de geografiska ramarna vidgas ökar intresset för det som är 
nära – det lokala blir en förankring både för verkligheten och historien. 

Hos Eskilsson tecknas en förändring av värden knutna till historieförmedlingen 
i hembygdsföreningarnas platsorienterade verksamhet genom en förändring utav den 

112  Kverndokk. s. 40, s. 46, Eskilsson, s. 93, Trenter, s. 127. Aronsson, 2004 s. 242 
113  Kverndokk. s. 46 
114  Ibid. s. 66 ff. s. 81 ff. 
115  http://www.hembygd.se/sida/om-shf/historik/ 
116  Eskilsson, s. 95 f. 
117  Ibid. s. 93 ff. Bosse Sundin, ”Upptäckten av hembygden: om konstruktionen av regional identitet”, i 

Den regionala särarten, ed. Blomberg och Lindquist, s. 19 
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skala som används som referens till det lokala planet. Förändringen går från en natio-
nell till en global referenspunkt. Det Eskilssons informanter i tre östgötska hembygds-
föreningar menar på – att det lokala för en ökad betydelse i en global värld – stäm-
mer väl in i en större kör av akademiska resonemang. Inte minst inom kulturgeografi 
hävdas det idag att plats, positioner och lokalisering är viktigare än någonsin, vilket 
även ökar värdet av ett lokalt, platsbundet historiebruk. Lokala historiska berättelser 
inkorporeras tydligt i dagens ivriga marknadsföring av platser, städer och kommuner, 
där platsspecifik historia har blivit en potentiell konkurrensfördel – det lokala, plats-
specifika historiebrukets värde sträcker sig idag långt bortom det lokala planet.118 

Cecilia Trenters skildring av industriregionen Ruhr bygger vidare på resonemang-
et. Trenter skriver, platser kan förändras positivt genom att historiseras. Genom bruk 
av platsbunden historia och arv kan nya värden skapas och ersätta en problematisk 
utveckling.119 

Det industriella kulturarvet har en särskild karaktär. Industri som begrepp har his-
toriskt sett associerats med framtidstro, modernitet, rationalitet och framsteg. Här finns 
inget utrymme för tillbakablickande.120 Industrin blir ett bevarandeobjekt först då den 
tjänat ut sitt ursprungliga syfte; då industrin inte längre är en ekonomiskt drivande 
faktor för tillväxt, och det industriella arvet är en säregen bevarandeutmaning med 
tanke på dess omfång av fabrikslokaler, verkstäder och sammanhängande industrimil-
jöer. Som kulturarv är det platstagande på ett mycket påtagligt vis.121 Omvandlingen 
utav uttjänade industrier till ett kulturarv är en viktig samhällsekonomisk fråga för de 
industristäder vilka efter nedläggningar och avveckling drabbats av utflyttning, arbets-
löshet och social misär. Lösningen är att som Trenter skriver ersätta en problematisk 
utveckling genom att historisera platsen och därigenom förändra dess värde till det 
bättre. Ruhrområdet ger flera exempel på detta. Här har industrin musealiserats, kulti-
verats, genom planering inkorporerats till en attraktiv del i stadsbilden samt blivit ett 
besöksmål för en storskalig kulturturism.122

2.12 Minnesmärken – utgångspunkter 
Antologin Minnesmärken presenterar en rad monumentala minnesplatser av olika art 
och har ambitionen att synliggöra två saker – att monument och minnesmärken utgörs 
av en långt mer komplex kulturell materia än marmor och brons samt att rummet är 
välförsett med monumentala minnesplatser från olika tider uppförda av olika upphovs-
män. Vissa monument står ännu och minner medan andra förgåtts i glömska av olika 
skäl.123 Antologins kontext är europeisk, empirin utgörs av platsstudier från såväl Nor-

118  Tim Cresswell, ”Place”, i Encyclopedia of Human Geography, ed. Barney Wharf (New Jersey, 2006) 
s. 358, se även teorikapitlet, rubriken ”Plats” 
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den, Centraleuropa och Balkan, och dess medförfattare bidrar med perspektiv från bl. 
a. etnografiskt, historiskt och konstvetenskapligt håll. Vissa författare känns igen från 
den ovan behandlade Platser för en bättre värld, bland dem Aronsson och Kverndokk. 

Några generella linjer som känns igen från Platser för en bättre värld möter även 
i Minnesmärken, bl. a. att studiet av minnesmärken är ett studie av historiebruk och 
historieförmedling och därför bär även de monumentala minnesplatserna på normativa 
värden, men även att det monumentala minnesupprättandet är ett historiskt-kulturellt 
uttryck med lång historia och varaktighet.124 

De generella utgångspunkterna antologierna emellan är alltså väldigt lika varan-
dra, det är snarare angreppssättet som utskiljer Minnesmärken, särskilt dess fokus på 
relationen minne och glömska. Här utreds inte enbart ett välmående historiebruk utan 
även förbrukade och oönskade minnens platser.

Vilka är då minnesmärkenas rumsliga anspråk, hur tar de plats? Historikern Niels 
Kayser Nielsen ger i Minnesmärken en mycket tydlig bild utav platsbegreppet och dess 
betydelse i sammanhanget, 

’place’ är ett ’space’ som är fyllt med drömmar, längtan, historia, objekt, repre-
sentation. Det är genom en plats som vi tillgodogör oss och erfar rummet. Rummet är 
ett mera abstrakt begrepp. En plats är en paus i rummet där man glömmer sig kvar.125 
Plats beskrivs här som en meningsladdad konkretion av det mer abstrakta rummet, 
en beskrivning som känns igen från såväl Platser för en bättre värld som Creswells 
definition av plats (se teorikapitlet, rubriken plats). Nielsen skriver vidare, platser ges 
betydelse genom de ting som samlas där – minnesmärkena är några av dem. Till dem 
knyts det värderingar, känslor och identiteter.126 Minnesmärkena identifieras som en 
del av platsens materia och det är genom relationer till denna som platsen blir betydel-
sefull. Att platsbegreppet är relationellt råder det inget tvivel om. 

2.13 Hågkomst och glömska – exemplet Balkan 
Nuets landskap är sedimenterat av representationer från olika tidsperioder. Vilka min-
nen som ska framträda i rummet och s.a.s. tillåtas ta plats är en evig förhandling. Vad 
som anses önskvärt att minnas eller inte är relativt – minnesskapandets motiv ser olika 
ut vid olika tillfällen. I Minnesmärken diskuteras en rad monument med nationella 
och politiska förtecken och de platser de tar i anspråk. Vissa av dem materialiserar 
minnen till vilka förbindelsen förlorats. Frykman illustrerar detta väl med exempel 
från monument över det forna Jugoslaviens regim – i sten, betong och brons minns de 
idag en stat som inte längre finns, en ideologi som gjort bankrutt och en livstid som 
inte längre kan användas som underlag för ett kollektivt minne.127 Här illustreras hur 
andra tidsperioders odödliggörande av sig själva ofrånkomligen fortsätter äga rum i 
samtiden. Minnesmärkenas varaktighet blir minst lika påtaglig då de faller i glömska. 

124  Ibid. 84 f. 
125  Niels Kayser Nielsen, ”Monument på väg: kulturarvet i bruk och identitetens topografering”, i Min-
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Balkan bereds stort utrymme i Minnesmärken. Den relativt bekymmerslösa han-
teringen av minnesmärken som annars kännetecknar Europa kommer här i en annan 
belysning, menar Frykman om regionen.128 Det mycket traumatiska inbördeskriget 
under 1990-talet och den den forna socialistiska förbundsrepubliken Jugoslaviens re-
gim utgör den fond mot vilken Balkans minnesplatser studeras. Den nära historien på 
Balkan är smärtsam och väl manifesterad i rummet. Frykman menar att detta resulterat 
i en minneskultur vilken vänt sig bort från den reella historien för att istället premiera 
ett mytologiskt förflutet och ren fiktion. Genom ett bruk av dessa berättlser skapas ett 
historiskt avstånd som gör de nära miljöerna hanterliga.129 Ett exempel hämtat från 
Kroatien illustrerar vad Frykman menar på ett slående sätt. I staden Pazin i regionen 
Istrien har stadens roll som skådeplats för ett av Jules Vernes fiktiva 1800-talsromanä-
ventyr utvecklats till ett turistiskt flerdagarsevenemang och en grundval för det lokala 
identitetsbyggandet. Denna magiska äventyrshistoria är en bekymmerslös berättelse 
möjlig att knyta an till medan det senaste seklets turbulens i regionen processeras och 
successivt avtraumatiseras.130 

Ett av Balkans mer välkända kulturella trauman, förstörelsen av den ottomanska 
1500-talsbron i staden Mostar i Bosnien-Hercegovina beskrivs i Minnesmärken av 
Magnus Rodell. Mostarbron utgör, i motsats mot de oönskade monument från Tito-
regimen som Frykman beskriver, en stark kulturell symbol och ett minnesmärke med 
internationell betydelse.131 Bron, välbesökt och omtalad för sin arkitektoniska skönhet 
alltsedan den uppfördes, förstördes i inbördeskriget på Balkan 1993. Reaktionerna på 
förstörelsen var mycket starka och rönte internationell uppmärksamhet. Bron fram-
ställdes i efterspelet efter dess förstörelse som en materialisering av hur Balkan och 
Bosnien i århundraden fungerat som en mötesplats mellan religioner och kulturer – 
bron blev till en bild av samexistensens möjlighet vilken nu slagits i spillror.132 2004 
invigdes den återuppbyggda bron, möjliggjord genom en massiv finansieringsinsats av 
internationella organisationer och stater. Inte minst EU som förvaltat staden alltsedan 
freden våren 1994 spelade en avgörande roll i återuppbyggnaden och den nya värde-
laddning av bron som kom till stånd genom dess invigning.

Rodell skriver, återuppbyggnaden kan ses som en kulturpolitisk strategi genom 
vilken EU och det så kallade världssamfundet lika mycket formulerade sina egna 
värden som de Bosnien borde representera.133 Det är en omtolkning av de gamla vär-
den som förknippats med monumentet – samexistens- och mötesplatstanken – som 
Rodell menar knöts till den restaurerade bron. Men samexistensen och freden om-
tolkades till något sanktionerat av den europeiska gemenskapen och transnationellt 
samarbete. Platsen Mostar med dess symboliska bro har därigenom blivit inte bara en 
bosnisk utan även en europeisk angelägenhet. Sedan 2005 är staden med den speciella 
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130  Ibid. s. 106 ff. 
131  Magnus Rodell, ”Från gotländska bunkrar till bosniska broar: en reflektion över materiell kultur och 

monument”, i Minnesmärken: att tolka det förflutna och besvärja framtiden, ed. Ehn & Frykman 
(Lund, 2007), s. 74 ff. 

132  Ibid. s. 78 
133  Ibid. s. 84, s. 81 ff. 



40

bron listad som världsarv hos UNESCO.134 Berättelsen om bron i Mostar exemplifierar 
hågkomst, ett minnets triumf på en plats med en svårhanterlig modern historia, och 
kanske är dess historiska hemvist i det ottomanska 1500-talet – en hanterlig historisk 
epok – en minst lika avgörande faktor för dess betydelse som minnesplats som brons 
starka symbolik. 

De olika medförfattarna i Minnesmärken framhåller starkt det relationella sam-
manhang genom vilket platser förses med mening, värden och minnen. Ur kompara-
tiv synvinkel är det dessutom angeläget att betona förekomsten av negativt betonade 
representationer av det förflutna; negativt historiserade platser, vilka möter i Min-
nesmärken men som utelämnats i Platser för en bättre värld. 

Detta perspektiv synliggör flera tänkvärda aspekter på rum, rumslighet och plats. 
Det föranleder en diskussion om icke-platser, platslöshet och mellanrum, dvs. platser 
som förlorat sin status som platser då de inte är möjliga eller önskvärda att knyta an 
till eftersom minnesrelationerna till dem har upphört. Det problematiska studiet av 
platser i Minnesmärken vidgar platsbegreppets dynamik och synliggör att minnet inte 
är odelat positivt. 

2.14 Topos – utgångspunkter 
Under senare tid har intresset för rum och platser inom historieforskningen vuxit så på-
tagligt, att historiker till och med börjat tala om en spatial turn. En utgångspunkt här är 
att rum inte bara är något neutralt som successivt fylls med innehåll, utan att rummen i 
sig själva konstituerar sociala system, påverkar kulturella processer och därmed ytterst 
bidrar till att forma historien.135 

Tänkvärda platser och platsbundna tankar är temat för antologin Topos. Platsbe-
greppets anknytning till tankar och tänkvärdhet är en markering av antologins ämnes-
mässiga orientering inom vetenskaps- och idéhistoria. Här studeras inte minnesplatser 
utan de platser som historiskt sett spelat roll för idéer och kunskap – platser i tanken 
och framstegets geografi. Idéhistoria är det fält inom historisk forskning jämte min-
nesforskningen, som låtit sig inspireras att tänka rumsligt genom den rumsliga vänd-
ningen.136 Vad kan då plats ha för betydelse för idéhistoriker, och hur skiljer sig eller 
liknar detta studiet av plats inom minnesforskning? Det inledande citatet tar fasta på 
ett par viktiga utgångspunkter. För det första identifieras och krediteras den rumsliga 
vändningen för att ha uppmärksammat betydelsen av rumslighet och plats inom histo-
risk forskning. För det andra görs ett avståndstagande från en absolut rumsuppfattning 
genom en argumentation för den geografiska kontextens betydelse som en del av his-
toriens drivkraft. 

I Topos möter ett platsbegrepp som täcker en rad varierande betydelser – begreppet 
[plats] har laddats med nya teoretiska betydelser. Inte minst har en vittfamnande lärd 
litteratur om relationer mellan ’space och place’ vuxit fram inom kulturvetenskaperna, 
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skriver redaktörerna i antologins inledning.137 Relationer framställs här som en vital 
del av studiet av plats och rum och med dessa avses såväl relationer mellan olika 
geografiska skalor som relationer knutna till specifika platser. Platsbegreppets bety-
delsevariation i Topos erbjuder möjligheten att belysa plats på ett sätt som skiljer sig 
åt från de platsbundna samt monumentala minnesplatser som återfinns i Platser för 
en bättre värld och Minnesmärken. Flera essäer i Topos ägnas åt immateriella platser, 
icke-platser och föreställningar av platser. 

2.15  Antarktis, akvariet och det bibliska himmelriket  
– föreställningar av plats 

Att upptäcka och kartlägga har i alla tider utgjort ett incitament för att nå ny kun-
skap.138 Två av de tre essäer ur antologin Topos som diskuteras här tar sin utgångs-
punkt i denna upptäckarlusta och de skildrar två högst olika platser av betydelse för 
vetenskapshistorien – akvariet och kontinenten Antarktis. Den tredje essäns utgår is-
tället från en religiös tanketradition; föreställningen om ett bibliskt himmelrike och de 
troendes hemvist i denna stad ovan molnen. Som platser har de alla gemensamt att de 
reflekterar föreställningar om platser: akvariet som ett portabelt och konstruerat titthål 
in i det större rummet havet, och himmelriket som en rent religiöst-imaginär hemvist 
utan fysisk geografi. Antarktis, i allra högsta grad en fysisk plats, var i århundraden 
endast en geografisk föreställning vars verkliga förekomst inte kunde bekräftas och det 
är med det perspektivet Ronny Ambjörnsson skildrar den sjätte kontinenten.139 

Ett sätt att kartlägga rummet och därmed få kontroll över det är att dela upp det. 
Dessa delar är inte bara mer lätthanterliga, de kan dessutom studeras närmre i detalj 
för att på så sätt forma pusselbitar av den större helheten. Akvariet under naturalforsk-
ningens storhetstid i det viktorianska England utgör ett exempel på ett sådant instru-
ment genom vilket ett större, till stor del oupptäckt rum kunde kartläggas.140 Akvariet 
utgjorde en visualisering av en annan värld och plats som i vanliga fall befann sig helt 
i det fördolda. Men som reflektion av havsrummet förblev akvariet en i högsta grad 
artificiell miljö.141 Havets naturliga förlopp, vattnets känsliga syre- och saltbalanser 
och marinbiologiska kretslopp, kunde omöjligen upprätthålla sig självt i den lilla glas-
behållare det rymts i.142 Som redskap var akvariet inte tillräckligt för att kunna återge 
sitt ursprung i havet – genom glaset förmedlades enbart föreställningen om en plats. 

Havet gäckade då det var ett svårutforskat rum där människan inte kunde vistas på 
samma sätt som ovan jord, men även på detta plan fanns vetenskapliga provokationer 
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i form utav vita, outforskade fläckar på kartan.143 Kontinenten Antarktis existerade 
länge bara som idé. Renässansens kartografer ärvde föreställningen om en stor sydko-
ntinent tänkt att balansera landmassan på det norra halvklotet från antikens geografi. 
Världskartor visade ända in på 1700-talet denna förmodade och enorma plats som 
Terra Australis Incognita – det okända sydlandet.144 Det är under samma sekel som 
utforskande européer först möter kontinenten, men mötet motsvarar inte förväntning-
arna. Upptäcktsresanden James Cook skildrar platsen som ett land vars vilda fasa jag 
saknar ord att beskriva.145 

Kontinenten Antarktis saknar befolkning och dess landmassa är inkapslad i is. 
Ambjörnsson poängterar betydelsen av denna Antarktis tomhet – kontinenten är bild-
ligt talat en vit yta på vilken olika föreställningar projiceras.146 Redan Cook föreslår att 
någonting måste existera bortom isen och menar att det är där de verkliga upptäckterna 
kan ske. Så knyts två föreställningar till platsen, den förstas tema är tomheten och 
ogästvänligheten som gör Antarktis till fasans kontinent. Den andra är föreställningen 
av ett radikalt annorlunda område, ett varmare område, existerar bortom isbarriären 
i södra ishavet. Detta är föreställningen av att Antarktis håller på en hemlighet – en 
okänd värld. Dessa föreställningar inspirerade till såväl vetenskapliga som litterära ge-
stalningar av Antarktis under 1800-talet. Författare som Edgar Allan Poe, Jules Verne, 
Herman Melville och H. P Lovecraft hör till Antarktis skildrare. Utifrån temana fasa 
och okänd värld producerade de högst fantasirika verk som kan beskrivas som både 
skönlitteratur och vetenskapsromaner.147 

Parallellt med de litterära gestaltningarna pågick det rent vetenskapliga upptäck-
andet och kartläggandet av kontinenten. Föreställningar om platsen från båda dessa 
fält påverkade och inspirerade varandra i växelverkan. En slutgiltig avdramatisering 
av det okända sydlandet sker under 1900-talets första decennier genom Amundsens, 
Scotts och Shackletons sydpolsexpeditioner.148 Antarktis blir genom upptäckter till sist 
en vetenskapens kontinent och de mystiska föreställningarna om platsen får ge vika för 
rationella fakta då kontinenten upphör att vara okänt land. I exemplet Antarktis skild-
ras en mystifiering och sedermera en avmystifiering av en plats. Föreställningarna om 
platsen motbevisas. I fråga om det bibliska himmelriket, en plats som saknar förank-
ring på jorden överhuvudtaget, är föreställningarna laddade med en annan betydelse. 
Här utgör den föreställda platsen ett ideal, en hemvist och ett livsresans mål. 

Det himmelska hemmet är en föreställd plats med ursprung i Bibelns uppenba-
relsebok. Med denna text som gemensam utgångspunkt har två olika tanketradition-
er, som rör idén om ett tillkommande paradis utvecklats. Inom den ena strävar man 
efter att etablera ett Gudsrike på jorden […] den andra tanketraditionen utgår ifrån 
att himmelriket existerar på en plats bortom det jordiska, skriver Stefan Gelfgren i 
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Topos.149 Den första tanketraditionen utgör den statskyrkliga linjen medan den andra 
anammades av 1800-talets väckelserörelse. Det är väckelserörelsens himmelrike som 
Gelfgren skildrar. Himmelriket var, särskilt inom metodistväckelsen, en högst betydel-
sefull plats. Den utgjorde den troendes egentliga hemvist – de väckelsekristna hade sin 
hemmahörighet främst ”ovan där”.150 Platsen som sådan var dock obefintlig i fysisk 
mening men den starka föreställningen av denna himmelska hemvist gav upphov till 
vad Gelfgren kallar för en tvårikespatriotism.151

Detta begrepp avser hur de väckelsekristna i det jordiska livet visade lojalitet till 
kung och fosterland medan den andliga lojaliteten givetvis låg hos Gud. Då de troende 
i realiteten hade två hemländer och en delad existens blev tvårikespatriotismen ett sätt 
att hantera den jordiska tillvaron i väntan på den himmelska, verkliga tillvaron. 

Himmelriket som föreställd plats är i högsta grad lika intressant att studera även 
inom den andra tanketraditionen. Här har ett föreställt, efterjordiskt paradis fungerat 
som ett ideal för hur tillvaron och platser på jorden ska organiseras och se ut. Kristna 
dygder har skapats med målet att uppnå likhet med den bild av platsen som förmedlas 
i uppenbarelsebokens gestaltning. Staden ovan molnen är således en föreställd plats 
som historiskt sett haft en stark påverkan på tankar och handlingar i skapandet av reella 
platser.152 

2.16  Platser inom minnesforskning och idéhistoria  
– sammanfattning 

Undersökningen av antologierna Platser för en bättre värld och Minnesmärken, med 
bidrag på platsstudier inom minnesforskning, samt Topos som studerar platser ur ett 
idéhistoriskt perspektiv, visar på flera sätt hur platsbegreppet är relevant inom historisk 
forskning. Ett platsperspektiv kan resa nya frågor till det förflutna samtidigt som ett 
historiskt perspektiv på olika geografiska kontexter kan kasta nytt ljus på vad platser 
och rum är och kan vara. 

De platser som antologierna beskriver har gemensamt att de alla i någon form 
är historiserade platser. Dessa studeras huvudsakligen på två olika sätt, beroende på 
utgångspunkt. Det är antingen en fråga om att historien spatialiseras eller att geografin 
historiseras. Där platsen står som utgångspunkt för studien skildras den platsspecifika 
historiska berättelsen. De platsspecifika minnesplatserna ger exempel på detta. Där 
historien istället är utgångspunkt förrumsligas denna genom att knytas an till en plats, 
vilket är fallet med de monumentala minnesplatser som skildras i Minnesmärken och 
de imaginära platser som möter i Topos. Genom Platser för en bättre värld beskrivs 
dessutom själva historiseringsprocessen av platser genom ett historiebruksperspektiv. 

I de tre undersökta antologierna framträder en sammanhållen uppfattning av plats-
begreppets teoretiska egenskaper – begreppet uppfattas som relationellt och process-

149  Stefan Gelfgren, ”Att ha sin plats i en stad ovan molnen: radikalt eller reaktionärt inom 1800-talets 
väckelse?”, i Topos: essäer om tänkvärda platser och platsbundna tankar, ed. Erland Mårald & Chris-
ter Nordlund (Stockholm, 2006). s. 321 

150  Gelfgren, s. 330 
151  Ibid. s. 329 
152  Gelfgren. s. 333 
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uellt. Platser konstitueras alltså av de relationer som knyts till platsen och som förete-
elser är platser föränderliga – de kan skapas och omskapas av olika krafter och behov. 
Begreppet plats uppfattas och tillämpas dessutom i flera betydelser.
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3 Avslutning 

3.1 Analytiska utgångspunkter 
Detta kapitel ska föra samman undersökningens två delar – den historiografiska fram-
ställningen av den rumsliga vändningen och platsstudierna inom minnesforskning 
och idéhistoria – med varandra samt återanknyta uppsatsens undersökningar till de 
utgångspunkter som formulerats i inledningskapitlet. Kapitlets mål är att genom analys 
och diskussion landa i ett antal slutsatser om historisk rumslighet och den historiska 
forskningens plats i den rumsliga vändningen. Rent dispositionellt börjar denna analys 
där undersökningen slutar, dvs. i de empiriska platsstudierna hos de undersökta anto-
logierna, för att sedan närma sig den rumsliga vändningens större sammanhang. Det 
första föremålet för diskussion är att utreda historikers relation till plats som teoretiskt 
begrepp, alltså frågan om vad som gör plats till en berättigad och relevant del av det 
historiska studiet. 

3.2 Historikers relation till begreppet plats 
Plats är ett relationellt begrepp på flera nivåer. De relationer som knyts till såväl fy-
siska platser som den teoretiska uppfattningen av begreppet är ofrånkomligen laddade 
med betydelser. En framställning av begreppet som åberopas i teorikapitlet är en upp-
fattning av plats som a meaningful portion of space, alltså en betydelseladdad utskild 
del av rummet. Betydelsen som kan knytas till plats är en öppen kontext, platsens 
mening ligger s. a. s. i betraktarens ögon. Då betraktaren i detta fall är historiker är det 
givetvis den historiska kontexten som skapar mening – den historiserade platsen är den 
meningsfulla och relevanta platsen att studera inom historia. 

Att plats som begrepp äger relevans inom det historiska studiet innebär att det på 
något vis berikar historikerns kunskap om det förflutna. Att, när man skriver historia, 
utgå från platsen istället för nationen eller den kollektiva identiteten, kan öppna upp 
för nya perspektiv, föreslår Cronquist.153 Men på vilket sätt kommer detta till uttryck, 
vad är det nya perspektiv som kan nås genom platsstudiet? Platser är i grund och 
botten högst komplexa och särskilt intressanta historiska dokument. De har en när-
varo genom flera tidsåldrar som stadigt förankrade lokaliteter i ett rum som ständigt 
möbleras om genom utveckling. Platser har förmågan att bestå tiden och historiens 
omvälvningar och samtidigt formas av dem. Att se platser som representationer av det 
förflutna, vilket är utgångspunkten inom minnesforskningen, är tillgängliggöra sig en 
oerhört mångfacetterad och föränderlig historisk kvarleva. Detta möjliggörs genom en 
teoretisk förståelse av plats som process, dvs. en uppfattning om att platser skapas och 
omskapas; de är pågående processer av förändring och kontinuitet.154 Vidare är platser 
även laddade med mening och betydelser, vilket föranleder den andra teoretiska egen-
skapen som utmärker historikers uppfattning av platsbegreppet, nämligen att platser 

153  Cronquist, ”Spatialisera alltid!”, i Scandia, 2010:2, s. 10 
154  Massey, Space, place and gender, (Minneapolis, 1999) s. 146 ff. 
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är relationella, dvs. de blir betydelsefulla genom de relationer som upprättas till dem. 
Dessa två teoretiska utgångspunkter är viktiga att ta med sig i den fortsatta läsningen 
där exempel från de undersökta antologierna närmre illustrerar några av de perspektiv 
som platsstudier kan berika historieforskningen med. 

3.3 Relationer till platser – mening och betydelse 
Vad en plats i historisk mening kan anses vara är en tämligen öppen kontext. Genom 
att begreppet i grunden behandlas som a meaningful portion of space, så är det själva 
platsens betydelse som definierar den. Detta meningstillskrivande skapas genom olika 
relationer till platsen i fråga. Relationerna kan se olika ut och representera olika tolk-
ningar av platsen och dess historia. De kan vara individuella eller kollektiva, represen-
tera officiella eller privata förhållningssätt, förmedla en positiv eller negativ inställning 
till platsen mm. I de studerade antologierna studeras meningstillskrivande relationer 
till platser utifrån vad den betydelse de representerar. Här kan ett antal teman samla 
upp tankegångarna och återknyta till avhandlingskapitlet. Det undersökta materialet 
kan delas in i tematiska, relationella områden som behandlar minne, glömska, identi-
tet, förankring, förhoppning och fantasi. Vissa av dessa kan dessutom ställas upp som 
motsatser till varandra, t. ex. minne och glömska, medan andra kan förstås som dia-
lektiska, t. ex. identitet och förankring eller förhoppning och fantasi. Merparten av de 
platser som avhandlas i Platser för en bättre värld och Minnesmärken kan härledas till 
tematiken minne och glömska. Vissa kapitel ur böckerna diskuteras dock utifrån sam-
manhanget identitet och förankring. De föreställningar om platser som möter i Topos 
hör till tematiken förhoppning och fantasi. Tanken är att denna indelning ska kunna 
illustrera tillämpningen av platsbegreppets teoretiska egenskaper, dess potential och 
räckvidd, samt kunna skapa en mer fördjupad uppfattning av historikers rumslighet. 

3.4  Minne och glömska  
– synliggörande och osynliggörande i rummet 

Minnesplatser har en särskilt karaktäristik då de är skapade för evigheten. Varaktighe-
ten hos monument och platsspecifikt historiebruk är ett nyckelord hos både Aronsson 
och Kayser Nielsen.155 Minnesplatser ska, för att tala med Nora, fungera som en repre-
sentation av en förlorad minnesvärld och en förbindelse till densamma – att minnas 
är således att upprätthålla en meningsfull relation till en plats och skänka denna plats 
ett visst mått av betydelse.156 Antologin Minnesmärken gör dock den skarpsynta iakt-
tagelsen att minnets geografi inte är så okomplicerad att den endast består utav platser 
som människor faktiskt vill minnas. Glömskan är påtagligt närvarande och tar även 
den plats i rummet i form av förbrukade eller obrukbara minnesplatser, och att glömma 
är på samma sätt som att minnas ett subjektivt laddat förhållningssätt och ett sätt att 
relatera till en plats.

155  Niels Kayser Nielsen, ”Monument på väg: kulturarvet i bruk och identitetens topografering”, i Min-
nesmärken, ed. Billy Ehn & Jonas Frykman (Lund, 2007) , s. 161, Aronsson (red.) s. 177 f. 

156  Pierre Nora, ”Between memory and history: les lieux memoiré”, i Representations, 1989:26, s. 8 
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Oönskade minnesplatser osynliggörs genom att kort och gott negligeras och för-
nekas medan de önskvärda minnesplatserna synliggörs genom ett aktivt bruk och 
vidhållande. Att förneka en plats existens och låta den förgås i förfall är exempel på 
förhållningssätt genom vilka ett ställningstagande för glömska tas. Genom dessa rela-
tioner laddas platsen, och dess historia, med en negativ betydelse – glömskan kräver 
alltså, precis som minnet, att aktiva relationer till platsen upprätthålls. Den väsentliga 
skillnaden mellan de två består alltså i att minnesplatser syftar till att synliggöra och 
stadfästa något specifikt i rummet medan det hos glömskans platser är en fråga om 
att aktivt glömma genom osynliggörande. Det går dock även att argumentera för att 
glömska synliggörs tämligen effektivt vid de platser som ingen längre vill kännas vid 
eller besöka. Att sådana platser har en attraktionskraft och ett värde i den senmoderna 
historiekulturen görs tämligen tydligt genom t. ex. urban exploration-rörelsen och en 
mindre bokflod om övergivna och glömda platser.157 

Kverndokks Auschwitz är ett intressant exempel att diskutera utifrån den relatio-
nella tematiken minne-glömska. Auschwitz är en plats där glömska inte är acceptabel. 
Det är den i särklass mest kraftfullt negativt historiserade platsen utav de platser som 
möter i de undersökta antologierna och samtidigt den mest besökta och nyttjade. Plat-
sen, som i det närmaste är en minnesmässig paradox, ger prov på den starka förmed-
lingskraft som platsens vittnesbörd, dvs. dess materialitet som en arena för en historisk 
berättelse och en del av både det förflutna och samtidens geografi, äger. Det budskap 
som förmedlas i det platsspecifika historiebruket vid Auschwitz är att de svåraste min-
nena är de viktigaste att upprätthålla en förbindelse med. Som Kverndokk menar hand-
lar det om att skapa nya vittnen till förintelsen. Detta är dock en princip som inte går att 
tillämpa i Balkans minneskultur som Frykman och Rodell beskriver i Minnesmärken. 
Det historiska avståndet till det minne som tar plats är en nyckelfråga. 1990-talets 
förrumsligade fasor är ännu ohanterbara medan 1940-talets går att bearbeta. Här reser 
det relationellt baserade platsstudiet nya frågor om historieförmedling, monumental 
varaktighet, minne och glömska till minnesforskningen.

3.5 Identitet och förankring – gamla platser i en ny värld 
För att inte förgås till ett landskap av ruiner och uttjänta platser har både det agrara 
och det industriella kulturarvet omförhandlats till minnes- och bevarandevärda miljöer 
efter att strukturomvandlingar förändrat den samhällsekonomiska betydelsen av såväl 
det svenska bondesamhället som den tyska stål- och kolindustrin. Dessa två typer av 
platser – hembygden och Ruhrregionens industrimiljöer – som Eskilsson och Trenter 
skriver om i Platser för en bättre värld ges även de sin betydelse och mening genom 
olika relationer. Här diskuteras dessa platser utifrån det relationella, tematiska sam-
manhanget identitet och förankring. Dessa två begrepp bör förstås som dialektiska då 
de skapar och påverkar varandra. 

157  Se t. ex. http://www.uer.ca, Jan Jörnmark, Övergivna platser, (Stockholm, 2009), Sven-Olov Karlsson 
& Philipp Perierra Dos Reis, Svenska ödehus, (Stockholm, 2009). Både Jörnmark och Karlssons 
böcker har dessutom uppföljande delar. 
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Hembygden och Ruhrområdets industrilandskap är platser som skapats genom en 
omförhandling av deras värden, dvs. relationerna till dem har förändras då de upp-
hört att vara bärande delar i ett ekonomiskt sammanhang – de ekonomiska värdena 
har bytts ut mot historiska och kulturella värden. Genom denna process har de blivit 
platser som minner om en förgången samhällsform och som minnesplatser förankrar 
de ett stycke värdefull och gemenskapsbildande lokal eller regional historia i rum-
met. Eskilsson och Trenters undersökta platser kan kopplas till tematiken identitet och 
förankring på olika sätt. Hos Eskilssons hembygdsföreningar sker dels en förankring 
i historien i form av en lokal hävd- och ursprungsberättelse men även en förankring 
av hembygden som en meningsfull plats att knyta an hemkänsla och trygghet till i en 
globaliserad värld. I Trenters Ruhr förankras den industriella epoken som en betydel-
sefull historisk period i Ruhrregionens historia samtidigt som det industriella arvet 
inkorporeras som en aktiv och levande del av stadsrummet genom att kultiveras, dvs. 
kulturarvet tas i bruk genom att industrilokalerna fylls med ett nytt innehåll.158 Genom 
att förrumsliga Ruhrområdets industriella förflutna laddas industriepokens arv med 
gemenskaps- och identitetsbyggande värden – den ekonomiskt uttjänta industrin blir 
ett kulturellt värde med en stolthet att samlas kring.159 Samma sak sker i hembygds-
föreningarnas historieförmedling utav platsens förflutna – berättelsen om den obrutna 
kontinuiteten av att leva och verka lokalt skapar historiskt-kulturella värden som grund 
för en lokal gemenskap.160 

Ruhr och hembygden, dessa gamla platser i en ny värld, upprätthåller sin bety-
delse genom att förankra platsen i historien, ta plats i samtiden och rummet, samt 
genom att fungera som hemvister eller plattformar för lokala identitetsbyggen. Dessa 
platser är fortsatt garanterade denna betydelse så länge de förblir delar av ett kulturarv. 
Denna platsstatus medför att hembygdsföreningar, regionala museum och flera aktörer 
kommer att arbeta aktivt för att upprätthålla de relationer som ger dessa platser deras 
mening – platsernas relationer och betydelse är s. a. s. under sanktionerat beskydd. 

3.6 Föreställningar och fantasi – plats som projektionsyta 
Den föreställda platsen illustrerar kanske tydligast relationernas betydelse för ska-
pandet utav meningsfulla platser. Givet att platsen i sig inte existerar fysiskt kan den 
endast levandegöras genom att föreställas och antas – den existerar enbart genom de 
relationer som knyts till den. Detta är fallet i exemplet det bibliska himmelriket, skild-
rat av Stefan Gelfgren i Topos. Till viss del gäller det även för Ambjörnssons Antarktis, 
särskilt i fråga om kontinentens historia innan dess geografiska upptäckt.161 Då platsen 
blir en meningsfull idé blir den en yta på vilken allehanda föreställningar projiceras. 

158  Alzén, Fabriken som kulturarv: frågan om industrilandskapets bevarande i Norrköping 1950-1985, 
diss. (LiU, 1996) s. 15 

159  Cecilia Trenter, ”Tre vägar mot framtiden: industrimiljöer som nostalgiska utopier”, i Platser för en 
bättre värld, ed. Peter Aronsson, (Lund, 2009) s. 135

160  Anna Eskilsson, ”Att leva som man lär: gemenskap i hembygdsföreningar”, i Platser för en bättre 
värld, ed. Peter Aronsson (Lund, 2009) s. 103 ff. 

161  Ronny Ambjörnsson, ”Platsens ande: idéer om Antarktis”, i Topos: tänkvärda platser och platsbund-
na tankar, ed. Erland Mårald och Christer Nordlund, (Stockholm, 2006) s. 292 f. 
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I världen bakom det viktorianska akvariets glas tyckte sig 1800-talets akvarister se 
bevisen på såväl vetenskapligt belagda naturlagar som den kristna skapelseberättelsen, 
trots att de i själva verket betraktade en artificiell rekonstruktion av det avsevärt större 
havsrummet om vilket de eventuella sammanhangen bakom akvarieglaset hade föga 
att berätta.162 Akvariets föreställningar och föreställningen om Gondwanaland – det 
mystiska landet bortom Antarktis isbarriärer – som förärats såväl flertalet skönlitte-
rära gestaltningar som faktiska upptäcktsresor, visar prov på de rent tankebaserade 
platsrelationernas kraft.163 Särskilt stark är förstås bilden av staden ovan molnen hos 
1800-talets väckelsekristna i detta sammanhang. Här illustrerar föreställningen en för-
hoppning, för att inte säga förvissning, om den troendes rättmätiga hemvist – den pro-
jicerade föreställningen porträtterar en plats av sådan betydelse att den förringar alla 
platser i den fysiska världens geografi. 

Oavsett om föreställda platser ges form av fantasi eller förhoppningar så är de 
idé- och tankebaserade platsrelationerna starka och betydelsefulla. Gelfgrens exempel 
staden ovan molnen täcker en mycket intressant aspekt av det historiska platsstudiet 
– det religiösa. Då platsrelationerna bär religiösa förtecken kan föreställningen antas 
ha en starkare varaktighet och förmedlingskraft än t. ex. de rekreativa och kvasiveten-
skapliga motiv som Åkerberg och Kjellbergs viktorianska akvarium uppvisar. 

3.7 Historisk rumslighet 
Utifrån de tematiska diskussionerna i föregående rubriker kan följande slutsats med 
säkerhet dras: plats är ett begrepp med vilket historiker kan skaffa sig flera olika typer 
av kunskap om det förflutna. Detta kan ske då platser aktualiseras efter deras historiska 
betydelse och sedan undersöks och tolkas utifrån uppfattningen att platser är process-
uellt och relationellt betingade. 

De kunskaper som platsstudiet kan frambringa är av olika art. I det studerade 
materialet har dessa kunskaper tematiserats i ett antal motsatsförhållanden och sam-
manhang – minne och glömska, identitet och förankring, samt fantasi och förhoppning. 
Dessa empiriska exempel, den teoretiska förståelse som ligger till grund för studiet 
av dem, samt den kunskap som genereras därav kan preciseras med termen historisk 
rumslighet. Rumslighet är i sammanhanget en samlande beteckning för den rumsliga 
kunskap som skapas då begrepp som rum och plats tillämpas aktivt i reella forsknings-
sammanhang. Med historisk rumslighet avser jag alltså den kunskapsreserv som histo-
riker besitter och tillgodogör sig genom att relatera rum och plats till historiska studier. 

En typ av historisk rumslighet är nu kartlagd. Denna utgår från undersökningar 
av två fält inom historisk forskning, minnesforskning och idéhistoria. Men vilka slut-
satser kan egentligen dras utifrån detta material? Det vore alltför grunt att utifrån de 
undersökta antologierna dra slutsatser om historieforskningen som helhet, därför är 
min ambition är att endast dra slutsatser inom de avgränsningar som dessa fält skapar. 

162  Sofia Åkerberg & Anders Kjellberg, ”Undervattensvärldar i miniatyr: akvarier som rationell rekrea-
tion under brittiskt 1800-tal”, i Topos: tänkvärda platser och platsbundna tankar, ed. Erland Mårald 
och Christer Nordlund, (Stockholm, 2006) s. 31 ff. s. 46 

163  Ibid. s. 31, Ambjörnsson, s. 292 
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Termen historisk rumslighet i detta arbete bör därför förstås som bunden till minnes-
forskning och idéhistoria. 

3.8 Återupptäckande eller kritiskt nytänkande? 
Inom den forskning kring rum och plats, som de senaste åren pågått bland etnologer, 
kulturgeografer och sociologer, skiljer man ofta mellan de två dimensionerna ”space” 
och ”place”. Denna åtskillnad går tillbaka till 1970 då Yi-Fu Tuan med Topophilia 
och Edward Relph med Place och placeness gjorde upp med den amerikanska geo-
grafiforskning där utsträckning och areal var nyckelbegrepp. Istället betonade de erfa-
renheten och den subjektiva rumsupplevelsen. Därför blev det också en central fråga, 
hur rummet görs beboeligt genom praktiskt handlingsumgänge. Denna uppfattning av 
rummet betecknades som ”place”.164

Vad Kayser Nielsen ovan beskriver i ett urdrag från Minnesmärken är en tydlig 
vetenskaplig orientering av den historiska rumslighet som möter i de undersökta an-
tologierna. Den uppgörelse kring 1970 som Kayser Nielsen nämner i korthet innebar 
en förändring av den rumsliga forskningen då en relationell uppfattning av rum ut-
manade en relativ uppfattning av rum. Erfarenhet och subjektiv rumsupplevelse kom 
genom detta att ersätta areal och utsträckning som rumsliga utgångspunkter. Utifrån 
citatet kan den historiska rumsligheten med än mer tydlighet knytas till de relationella 
uppfattningar om plats och rum som förknippas med den rumsliga vändningen som re-
volution, dvs. som en kritiskt nytänkande forskningsrörelse. Men bilden är emellertid 
inte så enkel. 

Kayser Nielsen refererar den relationella rumsligheten till två humanistiska geo-
grafer, Yi-Fu Tuan och Edward Relph. Den humanistiska geografin är den gren inom 
geografiämnet som brukar krediteras för upptäckten av det relationella rumsliga stu-
diet. Som tanketradition har den humanistiska linjen inom geografi en lång historia 
som kan spåras tillbaka till det sena 1800-talets Annalesskola under Paul Vidal de la 
Blache. Studiet av lokala livsstilar, genre de viés, inom den tidiga Annalesrörelsen kan 
ses som en tidig förlaga till den humanistiskt-relationella rumsligheten om än tyngd 
utav en absolut rumsuppfattning.165 Här sattes dock människans tankar och handlingar 
i relation till en fysisk geografi i syfte att visa hur geografiska förutsättningar och soci-
okulturella system påverkar varandra synergiskt. Dessa tankar kom att åter aktualise-
ras under det sena 1960-talet.166 

Yi-Fu Tuan, who coined the term humanistic geography, held pride of place 
in this pantheon. Tuan’s contributions included the widely popular notion of 
“sense of place”, that is, the highly subjective set of feelings and impressions 
that individuals attach to specific locales. In this reading, places are intangi-

164  Niels Kayser Nielsen, ”Monument på väg: kulturarvet i bruk och identitetens topografering”, i Min-
nesmärken ed. Billy Ehn & Jonas Frykman, (Lund, 2007) s. 143 

165  Barney Wharf, ”Humanistic Geography”, i Encyclopedia of Human Geography, ed. Barney Wharf 
(London, 2006) s. 234 

166  Se Inledningskapitlet, teorikapitlet rubriken ”Absolut, relativt och relationellt rum” samt Avhand-
lingskapitlet, rubriken ”Historia genom landskapets lins – traditionsperspektivet” samt rubriken ”Att 
balansera vågskålarna – revolutionsperspektivet” 
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ble webs of meaning, not simply physical points. Sense of place, for exam-
ple, makes a house into a home, makes a church into a building with deeply 
religious meanings, or defines a gang’s turf. 167

I denna humanistiska nydaning var det alltså Tuan, som Kayser refererar till, som 
krediteras för skapandet av en relationell uppfattning av plats. Denna uppfattning med 
dess fokus på sense of place och subjektivt meningstillskrivande genom relationer till 
platser utgör även utgångspunkten för den historiska rumsligheten av idag. Detta sam-
band har sin tämligen enkla förklaring i att historikers uppfattning av plats importerats 
från den humanistiska kulturgeografin. 

En fördjupad läsning av teorianvändning i fråga om historisk forskning och den 
rumsliga vändningen synliggör en återkommande tematik – de nya forskningssätten 
representerar inte sällan en äldre vetenskapshistorisk tanketradition. De idéer som idag 
inspirerar 2000-talets historiker är ursprungligen sprungna ur en possibilistisk kritik 
av den geografiska determinism som karaktäriserade 1800-talets rumsliga tänkande. 
Denna kritik bars fram utav geografer knutna till Annalesrörelsen och förvaltades av 
densamma – särskilt dess historiker – under de decennier som geografiforskningen 
hängav sig åt relativa och positivistiskt inspirerade rumsliga studier.168 Från det sena 
1960-talet och början av 1970-talet kom sedan en revitaliserad humanistisk inriktning 
inom geografi att återta dessa idéer och formulera en teoretisk uppfattning av rum, 
rumslighet och plats med utgångspunkt i den geografiskt-humanistiska tanketraditio-
nens ursprungsfråga – relationen människa-omgivning.169 Ett kritiskt nytänkande kun-
de komma till stånd genom ett återupptäckande. 

Att flytta den rumsliga perceptionens huvudfokus från rummet självt, vilket var 
utgångspunkterna för såväl den absoluta som den relativa rumsuppfattningens anhäng-
are, till dess innehåll och betydelse, meningsbärande och meningsskapande aspekter 
(dvs. de dimensioner som ryms inom Tuans begrepp sense of place) innebar att rums-
ligt tänkande kunde bli relevant i en mängd nya forskningssammanhang; den rumsliga 
arenan öppnades för fler aktörer. Detta är den rumsliga vändningens grundval – till-
gängliggörandet av den rumsliga perceptionen vilken alla, historiker såväl som geo-
grafer, har rätt att forma och göra anspråk på. The geographical imagination is far too 
pervasive and important a fact of intellectual life to be left alone to geographers, som 
det heter i inledningen till antologin the Spatial Turn.170 

3.9 Historieforskningen plats i den rumsliga vändningen 
Det mest utmärkande draget hos den rumsliga vändningen som forskningsrörelse är 
dess bredd. Den omfattar och berör kort sagt all form utav humanvetenskaplig forsk-
ning. Detta grundar sig i de faktum att rumslig förståelse är relevant för en mängd olika 

167  Wharf, 2006, s. 234 
168  Arild Holt-Jensen, Geography: history and concepts, (London, 2009) s. 45, Peter Burke, Annalessko-

lan: en introduktion, (Oxford, 1990), s. 146.
169  Barney Wharf, 2006, s. 234
170  Santa Arias & Barney Wharf (red.), the Spatial Turn: interdisciplinary perspectives, (New York, 

2009) s. 1 



52

ämnen samt att det rumsliga tänkandet blivit en vetenskaplig allmänning.171 Deltagan-
det i den rumsliga vändningen sker s. a. s. på lika villkor – betydelsen av rum och plats 
är en öppen kontext och möjligheten att forma begreppen ligger i forskarens händer. 
Denna öppenhet och möjlighet att tillägna sig och skapa ny rumslig kunskap är en 
följd av att begreppen rum och plats förstås som relationella och processuella. Världen 
framstår således som en väv av platser laddade med subjektiva betydelser och potenti-
ella studieobjekt av allsköns sort för de rumsligt tänkande sociologer, litteraturvetare, 
etnologer, historiker m. fl. som idag omfamnas av den rumsliga vändningen. 

Historieforskningen spelar en vital roll i den rumsliga vändningen och för rumsligt 
tänkande. Som rummets kronologiska krönikör är en av historikerns uppgifter att visa 
hur förändring och kontinuitet tar plats, skapar plats och laddar platser med betydelse 
och mening. De subjektiva relationer som förser olika platser med betydelse och me-
ning skapar samtidigt nya rum och ytor samt omvärderar det förflutnas geografi efter 
stundens behov. En annan av historikerns uppgifter är att minna om den digra historien 
och varaktigheten av att viga rum åt representationer av det förflutna i form av olika 
minnesplatser – ett i det närmaste evigt och allmänmänskligt kulturellt uttryck som 
förutsätter en rumslig förståelse för att tolkas. Plats – oavsett om det avser en reell eller 
föreställd lokalisering – är en berättigad del av det historiska studiet inte enbart p. g. a. 
de tämligen triviala argumenten att allting har sin historia eller att allting har sin geo-
grafi, utan för att var någonting sker är avgörande för att förstå hur och varför det sker. 

171  Ibid. 
Nigel Thrift & Mike Crang (red.), Thinking space, (London, 2000) s. 11 
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”Vad är kroppen? En hand full lera sammanknådad! Nej hjärtat! Hjärtat! 
Ordet är hjärtat!” Shaikh Nizami (1141-1203), Makhzan-ulasrar eller 

’Storehouse of Mysteries’ 1

1 Inledning
Under min studietid för snart fyra år sedan praktiserade jag på en kommunal gymna-
siefriskola i Linköping. Denna fyra veckors praktiktid kallas för verksamhetsförlagd 
utbildning inom lärarprogrammet. Lärarstudenten tilldelas en mentor som handleder 
denna i några veckor ute på fältet. Uppdraget var att planera och genomföra flera histo-
rialektioner på egen hand. Mentorns önskemål var att lära eleverna mer om Linköpings 
lokalhistoria. På Kulturarv Östergötlands hemsida hittade jag i serien Östgötska lev-
nadsöden en spännande berättelse om Alice Trolle, en av de mest kända av de lands-
hövdingsfruarna under 1900-talet i Linköping.2 Mitt intresse ökade två år senare inom 
ramen av min historia 4 utbildning på Institutionen för studier av samhällsutveckling 
och kultur på Linköpings universitet. Staffan Förhammar som är en framträdande fors-
kare inom den svenska filantropin handledde mig genom detta arbete. Versen här ovan 
hittade jag på en pappersbit bland Alices arkivhandlingar på Kungliga Biblioteket i 
Stockholm. Den återspeglar Alices personlighet i hennes memoarer och präglar min 
undersökning. På denna pappersbit kunde man förutom versen också läsa ett namn 
som visade sig vara den persiska medeltidspoeten Shaikh Nizami. Versen ingår i för-
fattarens första stora poetiska arbete om hans personliga tankar om Gud och människor 
samt uppväxten. Diktens innebörd är att människan har förmågan att tänka och förnim-
ma, älska och hata, vara omtänksam eller egoistisk.3 Kärleken spelar en mycket stark 
roll i människors liv, då den tolkas som en positiv känsla ur ett värdsligt eller religiöst 
perspektiv.4

Förhammar härleder såsom andra forskare inom denna gren västerländsk barm-
härtighet från det kristna kärleksbudet ”älska din nästa som dig själv” och använder 
kopplingen i samband med förespråkarna av den nya filantropin som uppkom vid se-
kelskiftet 1900.5 Inom den äldre filantropin hjälpte man en människa man tyckte synd 
om. Inom den nya filantropin analyserade man först vilken typ av problem som be-
hövdes, för att därefter åtgärda orsaken. Fredrika Bremer-förbundet som grundades år 

1  Wilhelm Bacher, Nizami‘s Leben und Werke und der zweite Theil des Nizamischen Alexanderbuches.: 
Mit persischen Texten als Anhang. Beiträge zur Geschichte der persischen Literatur und der Alexander-
sage., (Leipzig, 1871), s.8 f.

2  Kulturarvostergotland.se, ”Alice Trolle”, 2014-12-04.
3  Ne.se, ”själ”, 2012-05-18.
4  Ne.se, ”kärlek”, 2012-05-18.
5  Förhammar är inte ensam om denna härledning. Den mest omfattande skildringen av denna form av 

filantropi ger den engelska forskaren Gertrude Himmelfarb i boken Poverty and compassion: the moral 
imagination of the late Victorians, där hon visar olika former av engagemang för att ta upp problema-
tiken om fattigdomen i England runt sekelskiftet 1900. Den enda svenska forskaren som hittills har 
publicerat en avhandling om liknande forskningsområde är Gunnel Swedner i boken Traditioner som 
fängslar: en studie av det sociala arbetets motiv och framträdelseformer i Göteborg under tiden 1790-
1918.
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1884, jämförde den nya filantropin med en läkare som botade den gamla filantropin.6 
En viktig del i den vetenskapliga filantropins självbild var att profilera sig mot det 
gamla. Skillnaden mellan den nya och gamla sociala verksamheten var varken stor 
eller påtaglig, som de vetenskapliga filantroperna själva ville göra gällande. I den äldre 
filantropin kan förutom den kristna barmhärtigheten, urskiljas tillämpning av humani-
tärt tänkande. Barmhärtighetstanken åberopades inom den nya filantropin med ordfö-
randen i Fredrika Bremer-förbundet Agda Montelius omtolkning, av liknelsen om den 
barmhärtiga samariten.7

Kring sekelskiftet 1900 rådde en livlig debatt om manligt och kvinnligt i såväl 
skönlitteratur som i tidningar samt i olika föreningar och politiska församlingar. En 
tidstypisk kvinnlig debattör var Ellen Key (1849-1926) som blev inflytelserik och in-
ternationellt känd. Kvinnorörelsen ingick i den starka reformrörelsen.8 Under 1800-ta-
let växte sig föreställningen om moderligheten som kärnan i kvinnligheten stark. Idén 
om könens fundamentala olikheter spreds långt in i emancipationsförespråkarnas egna 
led. Denna särartsideologi blev en viktig diskussion om den nya arbetsdelningen mel-
lan kvinnor och män, främst inom arbetar- och borgarklassen. Key införde samhälls-
modern som begrepp och skapade hemmafruidealet. Mannen var familjeförsörjare 
och kvinnan husmor. Professionaliseringen av husmodern blev ett av 1900-talets stora 
moderniseringsprojekt. Kvinnor fick en egen plats i det moderna samhället. Det fanns 
en rad föreningar och organisationer med strävan att reformera samhället för att hjäl-
pa kvinnor till sina fulla medborgerliga rättigheter.9 Men hur såg den nya köns- och 
arbetsfördelningen inom den svenska adeln ut? Har dagens forskning tagit hänsyn till 
enskilda kvinnors liv inom denna samhällsgrupp? Om inte, så blir denna könsrollsför-
delning inom det dåvarande samhället en alldeles för grov modell som inte tar hänsyn 
till en differentiering av individers kön, stånd och klass. Det finns därför anledning att 
närmare granska en adelskvinnas liv.

1.1 Syfte och frågeställningar
Syfte med detta arbete är att främst presentera, diskutera och testa den biografiska 
metoden genom att använda Alice Trolle som huvudperson i min fallstudie. Frågeställ-
ningar är tänkta för fallstudien för att pröva den biografiska metoden och för att se hur 
adelskvinnans liv såg ut.

• Vilken funktion kunde en adlig kvinna ha i samhället kring sekelskiftet 1900?
• Vilket inflytande kunde hon ha i politiska och sociala grupper?
• Vilka konsekvenser för en fallstudie får den biografiska metoden?

6  Staffan Förhammar, Med känsla eller förnuft?: svensk debatt om filantropi 1870-1914., Almqvist & 
Wiksell International, (Stockholm, 2000), s.188.

7  Nya Testamentet, ”Lukas 10:25-37”, i Bibeln, Libris, (Örebro, 1999). Förhammar 2000, s.194.
8  Anita Göransson, ”Kön, handling och auktoritet”, i Ida Blom & Anita Göransson (red.), Sekelskiften och 

kön: strukturella och kulturella övergångar år 1800, 1900 och 2000., Prisma, (Stockholm, 2000), s.108.
9  Ibid. s.110 f.
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1.2 En kortfattad biografi om Alice Trolle
Alice Trolle, född Gyldenstolpe, var en av Sveriges mest kända och omtalade kvinnor 
för sin tid. Hon var ministerfru, excellensfru, landshövdinska, riksmarskalksfru och 
fick tack vare sin position delta i politiska uppdrag både i Sverige och på den europe-
iska kontinenten. I två digra volymer skrev hon om sina livsminnen under femtio år, 
vilka blir utgångspunkten i mitt arbete. Memoarerna ger en spegelbild av ett händel-
serikt liv. Skildringarna är intim och stark personlig, då hon till exempel blev god vän 
med kulturpersonligheter som Ellen Key eller Oscar Montelius.

Första delen av memoarerna utspelade sig i makten och societetens värld. Hon 
berättar om Stockholm som en gång var och om hovet och societetet under Oscar II:s 
tid som regerade mellan åren 1872 och 1905. Alice vistades som nygift med maken 
Eric Trolle i många av Europas huvudstäder som diplomatfru. Han var förste lega-
tionssekreterare i Berlin, utrikesminister i Stockholm (1905-1909) och envoyé i Berlin 
under kejsartidens sista år (1909-1912), där paret mötte många kungliga personer och 
människor i samhällets toppskikt. Inom dessa kretsar var vett och etikett av yttersta 
vikt. Alla dessa skrivna och oskrivna regler beskrevs med stor kunskap av Alice. Hon 
nämnde också ätten Trolles liv på de stora Skånegodsen såsom Trollenäs, Skarhult, 
Fulltofta m.fl., och skildrade i detalj ätten Trolles namn och ursprung från medeltiden.

Alice Trolle inledde andra delen av sina memoarer med berättelser om krigstiden. 
Medan hon tillbringade sommaren med sina två barn på Trollenäs år 1914, bröt för-
sta världskriget ut. Kriget förändrade hennes värderingar och livsåskådningar. Hennes 
man Eric var under denna tid landshövding i Östergötland. Linköpings slott som bo-
stadsadress gav Alice en officiell ställning i staden. Hon började engagera sig socialt 
genom att ordna med hjälp av lasarettets överläkare Ludvig Möller en hjälpsysterut-
bildning. Intresset var stort, bland kursdeltagarna fanns hon själv. Det egna intresset 
ökade ytterligare när hon samlade in pengar till de egna och Röda Korsets hjälpverk-
samheter i Österrike och Ryssland. Hon grundade barnhem i Wien och Petrograd. Akut 
brist på mat ledde till att många barn blev undernärda.

Tiden i Östergötland präglades av förändring för Alice och hennes make. Eric tap-
pade hörseln efter en svår sjukdom. Därefter tog hon succesivt över makens represen-
tativa uppgifter. Parets äktenskap baserades på respekt, stort förtroende och vänskap. 
I ett avsnitt i andra delen av sina memoarer berättade Alice om Östergötland och om 
både levande och döda släktningar, bland dem ätten von Fersen samt ett och annat 
byoriginal. Memoarerna avslutade hon med maken Erics bortgång år 1933. Den under-
hållande berättarstil och säkra iakttagelseförmågan Alice presenterade i sina memoarer 
väckte mitt intresse för att forska om adelskvinnor.

1.3 Avgränsningar
Avsikten med min fallstudie är att lägga fokus på mina tre frågeställningar. Detta också 
för att kunna behandla en avgränsad, men i sammanhang relevant livsperiod. Tiden 
börjar år 1872 och slutar år 1933. Meningen är att återspegla det stora i det lilla och 
beskriva ett enskilt människoliv för att samtidigt fånga mera generella tendenser och 
övertygelser i den miljö som var hennes.
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1.4 Begreppsförklaringar
Förhammar citerar ur Svenska Akademins Ordlista över svenska språket, 11 uppla-
gan, där filantropi betyder ”människokärlek”. Den andra meningen välgörenhet står 
för ”privat social hjälpverksamhet o.d.”. Privat social välgörenhet innebär att den sker 
på ett ”frivilligt” sätt.10

1.5 Disposition
Det vetenskapliga arbetet är disponerat på följande sätt: inledning, bakgrund, fallstu-
die, sammanfattning och slutsatser. I närmast kommande del presenterar jag för lä-
saren den senaste forskningslitteraturen i kronologisk ordning. Redan i inledningen i 
underrubriken ”Kvinnans ställning inom adeln” berör jag arbetets teoretiska utgångs-
punkt. Därefter presenterar jag mina källor och tar ställning till källornas problem. 
Därpå redogör jag för fallstudiets metodiska villkor, som består av fyra temaområden. 
Inom de första två områden möter läsaren den biografiska och intersektionella meto-
den. Inom de andra två områdena granskar jag genus inom biografiforskningen och 
aktörsperspektivet. Metoddiskussionen gällande val och sätt att undersöka samt dess 
för- och nackdelar svarar jag inte på förrän efter min prövning av den intersektionella 
metoden i min fallstudie, se 3.5. I min bakgrund relaterar jag till filantropins uppkomst 
och utveckling samt Alice Trolles filantropi. Arbetets fallstudie består av en utförlig 
personbeskrivning och en väl sammankopplad, relevant tidsanalys samt en fyllig ana-
lys av huvudpersonens intima tankar och känslor. I sammanfattningen besvarar jag de 
första två frågeställningarna genom att dra slutsatser utifrån fallstudiets undersökning. 
I anslutning till detta diskuterar jag med erkända genusforskare. Den tredje frågeställ-
ningen presenterar jag i slutet av arbetet. Detta för att upprätthålla en viss spänning 
från början till slutet för läsaren och för att presentera konsekvenser och nya infalls-
vinklar gällande den biografiska metoden. Arbetet avrundar jag med några förslag till 
nya forskningsinsatser.

1.6 Forskningsläget
Redan i det här läget vill jag lyfta fram den biografiska metod som Bo G. Hall före-
slagit. Det har nämligen, under en större del av efterkrigstiden fram till de senaste 
åren bland svenska forskare funnits en motvilja mot forskning av enskilda individers 
personlighet och livsöden. Enligt Hall har det rentav varit ”demeriterande” för forskare 
att fördjupa sig i ett enda människoliv framförallt för den som ville etablera sig som 
historiker under 1960- och 1970-talen. Personligheterna betraktades som irrelevanta. 
Detta synsätt har ingått som en tyst förutsättning i det akademiska belöningssystemet 
och i vad som inom forskarvärlden betraktades som aktuellt eller inte. Under de senas-
te två årtionden har dock den enskilda individens betydelse för och direkta påverkan 
på det historiska skeendet tagits upp till behandling tämligen frekvent i den svenska 

10  Förhammar 2000, s.23.
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historievetenskapliga debatten.11 De allmänna gångbara undersökningarnas slutsatser-
na ansågs inte som källmässigt verifierbara slutsatser. Allting är förnybar – kan inte 
historieforskningens metoder förnyas? Kan det inte finnas en grundligare biografisk 
metod som presenterar forskning om en eller flera personer på ett nytt sätt? – Därför 
vill jag uppmana till förändring och poängterar vikten om framtidsforskning inom det-
ta område, eftersom litteraturen här nedan skapades på det gångbara sättet. För läsaren 
vill jag presentera litteraturen kronologiskt inom följande tre tematiska underrubriker.

1.6.1 Kvinnans ställning inom adeln
Om en ung adelsman eller adelskvinna ville anpassa sig till de nya förutsättningar, som 
präglade 1800-talets borgerliga samhälle, hur skulle de då bäst bete sig för att nå en 
position på önskvärd nivå i detta expanderande och efter hand allt mer diversifierade 
samhällets statushierarki? På vilket sätt skulle de kunna reproducera och upprätthålla 
en livsstil, som förenade dem med dem de ville likna – och som samtidigt markera 
skillnaden till ett lägre statusskikt? Dessa två frågor behandlade Göran Norrby i sin 
avhandling Adel i förvandling: adliga strategier och identiteter i 1800-talets borger-
liga samhälle från år 2005. Norrby undersökte de ovan nämnda påståenden genom att 
använda den franske sociologen Pierre Bourdieus habitusteori. Adeln och ofrälse valde 
exakt samma vägar, gällande förvärv, byte och omplacering av olika slags kapital. I 
och med det jämnades livsstilarna ut. Adeln hade habitus som ett förkroppsligat kul-
turellt kapital, ett förvärvat system av dispositioner, som tillät människor att handla, 
tänka och orientera sig i den sociala världen. Skilda existensbetingelser producerade 
skilda habitus och samma externa stimuli ledde till olika strategier och handlingar. 
När dessa system av skillnader blev fullt möjliga att förstå för omgivningen, fung-
erade de som skilda livsstilar. Habitus karakteriserades av Bourdieu som trögrörligt, 
och kunde inte lätt stöpas om, då de nya generationerna adel inte omgående kunde 
byta bana. Nya statusyrken i samband med utbildningssystemet ökade bara stegvis 
för adelsmän och adelskvinnor med en avsevärd fördröjning i 1800-talets Sverige. 
Först med industrisamhällets inträde i slutet av århundradet, blev det en fråga om ett 
faktiskt genombrott för de nya, moderna yrkens och för de adliga kvinnornas entré på 
en öppen arbetsmarknad. För 1800-talets adelskvinnor blev makt knappast en primär 
och framträdande del av identiteten. Adelskvinnor gav det av patriarkala värderingar 
genomsyrade samhället begränsade möjligheter. Inte ens det strukturomvandlade och 
nivellerande medelklassidealet kunde göra det attraktivt för adelskvinnor att söka en 
utväg i någon form av medelklass- strategi. De kunskaper unga adelskvinnor utbild-
ades till i flickskolan, var i första hand avsedda att omsättas och utövas i familjelivet. 
Linjerna för ett gott kvinnoliv bestämdes av släkten och familjen. Meningen var att de 
skulle vara maka, mor och husmor. Utifrån dessa positioner framträdde adelskvinnor 
med sina strategier, starkast i samband med äktenskapet, som inom högadeln fortsatte 
att vara dominerande in på 1890-talet.12 Norrby påpekade i sin undersökning av ätten 

11  Bo G.Hall, ’Kan biografisk metod vara vetenskap?’, Historisk tidskrift., (Stockholm, 2007), s.433 f.
12  Göran Norrby, Adel i förvandling: adliga strategier och identiteter i 1800-talets borgerliga samhälle., 

Acta Universitatis Upsaliensis 217, (Uppsala, 2005), s.64 ff.
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Trolle att Alice Trolle var förvånad när gamla allmogekvinnor ännu år 1893 markerade 
sin underordning genom att kyssa svärmoderns klänningsfåll.13

Adelns förhållningssätt till pengar var ett annat än den affärsdrivande borgarens. 
Pengar var inget mål i sig för en adlig, utan ett medel för den livsstil och det oberoende 
man strävade efter och för att kunna bekläda vissa symboliskt laddade högre statliga 
ämbeten, där utgifterna översteg intäkterna. Det mest utsatta ämbete var landshöv-
dingeposten. En årslön låg på 13 000 kronor, medan representationsutgifterna låg på 
25 000 kronor på 1920-talet. Varje landshövding bekostade dessutom själv den dyra 
möbleringen av residenset. Sökandekretsen var begränsad till personer, som antingen 
hade förmögenhet eller kunde bidra med extra inkomster.14 Den adliga skillnaden var 
starkt förankrad i upplevelsen av att tillhöra en ätt och inte bara en kärnfamilj. En 
adelsman var en länk i en lång kedja generationer, en tillfällig förvaltare av ättens 
värden och värderingar i det långsiktiga förbundet mellan levande, döda och ofödda. 
Bourdieu kallade aristokratins innersta väsen »noblesse oblige«, det vill säga adelskap 
förpliktade. Osjälviskhet var en grundförutsättning för en godhjärtad insats, vilket 
krävde tillräckligt med ekonomiska resurser. Detta var idealbilden av adliga. Höga-
deln hade ett gynnsamt utgångsläge i den samhälleliga strukturomvandlingen, men 
positionen var inte beständigt, då stora delar av kapitalet förlorat i marknadsvärde.15

I Angela Rundquists avhandling Blått blod och liljevita händer från 2001 var 
adelskvinnan ansvarig för den viktiga korrespondensen mellan familj och släkt. Till 
skrivbordsgöromålet hörde att i almanackor, födelsedags-, namnsdags- och visitböcker 
anteckna olika sociala plikter, såsom personliga visiter och till vilka personer endast 
kort skulle sändas. Det rätta bruket av språket var ett sätt att utöva makt.16 Traditio-
nellt överfördes från mor till dotter kunskaper att bestämma och ge order för att leda 
ett företag som ett överklasshushåll var på 1800-talet. En överklasshustru planerade 
menyer och skrev inköpslistor med hushållerskan. Den gifta kvinnan kunde själv laga 
mat, men samrådde med kokerskan. Adelskvinnan var medveten om sin ekonomi och 
fostrades inte till underdånighet, utan till ledare i sitt hushåll. Hon behövde inte för-
handla med mannen om bestämmanderätten i hemsfären, men kunde få hans råd och 
synpunkter utan att förlora kontrollen. Denna arbetsfördelning gav överklasskvinnan 
en position i livet, då hon inte var en konkurrent till eller ett hot mot den äkta maken. 
Ibland överskreds gränserna mellan manliga och kvinnliga sfärer utan att könstillhö-
righeten blev oklar. Män passerade gränsen till kvinnors område i ekonomiska och 
tekniska frågor.17 I en mindre förmögen familj behövdes en skicklig, ekonomiskt och 
organisatoriskt sinnad hustru och mor, då det fattades dagliga beslut i och kontroll över 
små och stora ärenden om hushållet, familjen och umgänget. En husmor skapade förut-
sättningar för att familjen behöll sina roller i det större sociala nätverket. Ekonomiska 
problem ökade inom adelsfamiljerna under andra hälften av 1800-talet, men just då 
tog många adelskvinnor aktiv del i att söka lösningar. De var tvungna att skaffa biin-

13  Ibid. s.278.
14  Ibid. s.77 ff.
15  Ibid. s.105 ff.
16  Angela Rundquist, Blått blod och liljevita händer: en etnologisk studie av aristokratiska kvinnor 1850-

1900., 2. uppl., Carlsson, (Stockholm, 2001), s. 220 f.
17  Ibid. s.196 ff.
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komster inom den sfär, där de hade inflytande och handlingsfrihet. Bland dem fanns 
anmödrarna till vår egen tids initiativrika yrkeskvinnor.18

Genom ett aktivt engagemang i reproduktion av släkt och traditioner kunde adels-
kvinnan öka sitt egenvärde. Moderskapet gav henne trygghet och ro och uppfyllde 
en konventionell roll som handlade inte om dåliga eller goda mödrar, utan bestod av 
invecklade moderskapsvillkor, särskilt vid födande och små barns död.19 Väletable-
rade adelskvinnor gav sitt fulla stöd åt societetens mål och invecklade ritualer. Adli-
ga officerare, mindre bemedlade, diplomater och godsherrar hade förtur, till skillnad 
från industrialismens rika män med hustrur, i societetens salonger under sista delen av 
1800-talet. Salongsfärdighet, utarbetad etikett, långa anor, nobla titlar och släktnätver-
ket lyftes fram som ledande värden, vilka maskerade tomrummet efter förlorad politisk 
och ekonomisk makt.20 Adelskvinnor följde ett förutbestämt yrkesliv som redan drogs 
upp under barndomen, vilket var ett traditionellt mönster som förstärkte medfödd sta-
tus, intrigerade äktenskap och familj samt reglerade ett socialt liv.21

Om giftermålsmönstret inom aristokratin ägnade sig Sten Carlsson åt i sin bok 
Fröknar, mamseller, jungfrur och pigor från år 1977. Inledningsvis undersöker Carls-
son det europeiska giftermålsmönstret som enligt engelsmannen och demografen J. 
Hajnal ska ha utmärkts av skillnad mellan giftermålsmönster i modern tid, Hajnal har 
hävdat att det fanns ett europeiskt och ett icke-europeiskt mönster, vilket ska ha berott 
på geografiska skillnader. Det europeiska resultatet visar att giftermålsåldern var rela-
tiv hög samtidigt som det fanns en hög andel beständigt ogifta personer. Framför allt i 
den norra och västra delen av Europa minskade antalet av den kvinnliga befolkningen 
från 1700-talet fram till i början av 1900-talet. Carlsson hänvisade till den delvis unika 
skandinaviska statistiken, där äktenskapet under 1700-talet ingicks något tidigare, än 
omkring 1900. Inslaget av ogifta adelskvinnor var lägre. Skandinavien skilde sig inte 
mycket med tanke på de demografiska förutsättningarna från Västeuropa. Carlsson 
presenterar forskaren Gunnar Qvists doktorsavhandling där antalet kvinnor per 1000 
män sjönk under ståndssamhällets sista sekel från år 1749 till 1865 inom en ålders-
grupp mellan 0-15 år. Medan inom de högsta åldersgrupperna från 65 år och framåt 
var kvinnoöverskottet störst, periodvis stigande, till följd av förskjutningen av ålders-
fördelningen under 1800-talet. 1810-talets markanta födelseöverskott föranledde att 
ett stort antal unga män och kvinnor i de arbetsföra åldrarna, blev svåra att placera 
på arbetsmarknaden. Främst gällde detta problem för kvinnor i storstäder. Med detta 
sjönk också giftermålsfrekvensen.22

Ståndsstatistiken visade adelns låga giftermålsfrekvens och ett stort inslag av 
vuxna ogifta kvinnor. Utvecklingen fram till början av 1900-talet ledde till stigan-
de krav på ståndsmässig försörjning genom att vara verksam inom ett yrke. Men för 
de flesta adelsfröknarna var ett eget arbetsliv länge helt otänkbart. De blev obetal-
da husmamseller, guvernanter, husjungfrur eller helt enkelt pigor. Carlssons statistik 

18  Rundquist 2001, s.208.
19  Ibid. s.25 f.
20  Ibid. s.264 f.
21  Ibid. s.327.
22  Sten Carlsson, Fröknar, mamseller, jungfrur och pigor: ogifta kvinnor i det svenska ståndssamhället., 

Univ., (Uppsala, 1977), s.9 ff.
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om yrkesfördelningen visade att många adelskvinnor blev lärare eller rektorer. Även 
inom vårdsektorn visade statistiken adelsfröknarnas insatser. Traditionella hovsysslor 
var omtyckta, men oavlönade. Ett tidigt kvinnligt adligt inslag sågs också inom den 
svenska kvinnorörelsen. Fredrika Bremer-förbundet slogs hårt för adelskvinnors yr-
kesutövning.23

1.6.2 Relationen mellan män och kvinnor inom adeln
Den patriarkala grundsynen kan kopplas ända tillbaka till Gamla testamentet menar 
Kenneth Johansson i sin artikel ”Mannen och kvinnan, lusten och äktenskapet: Några 
tidstypiska tankegångar kring gåtfulla ting”. »Människan« var inte man och kvinna, 
utan endast »han« och »man«; och kvinnan blev till något som fanns vid hans sida. 
»Adam« blev den första människan och mannen som blev inbegreppet av, på samma 
gång, en enskild människa som väsen samt alla människorna eller främst människosö-
nerna, ett egennamn, appellativ och kollektiv i ett och samma ord. »Eva« var samtidigt 
endast egennamn, visserligen urmodern. Johansson såg problemet i förklaringen vad 
man och kvinna var, även om kvinnan skapades ur mannen valde Gud att benäm-
na henne »maninna«. Tanken bakom skapelsen var inte i första hand hierarkisk, utan 
kanske mer komplementär, då »maninnan« skapades ur mannen. De förenades i ett. 
Ensamheten var osund för människan. Skapelseberättelsen uttryckte inte endast en 
antropologi med hierarkiska inslag, utan det förekom en dunkel anvisning direkt riktad 
till eftervärldens män och kvinnor. Adam och Eva kom ur samma kött och blod och 
återförenades i ett kött. Eva blev ur Adams revben ”som drev mot varandra ett kött 
och lusten till varandra drev sexualiteten”.24 Johansson lyfter fram Thomas Laqueurs 
teori, som hävdade att vetenskapen intresserade sig främst för antikens och medelti-
dens människor och den nya tidens människor, då det kvinnliga könet var en variant av 
mannens och skillnader mättes i grader. Kvinnan gjorde Gud till en sämre eller mindre 
man och modellen betraktades inte anatomisk, utan från ett makt- och legitimitetsper-
spektiv. Män var överordnade kvinnor och den patriarkaliska ordningen var således 
både kroppslig och samhällelig.25

Jan Samuelson behandlar i artikeln ”En god och förnuftig matmoder: Adelskvin-
nor under stormaktsväldet” olika genusrelevanta utgångspunkter om adelskvinnor un-
der 1600-talet. Samuelson förknippade begreppet »adel« med män, då ståndet uppstod 
som en följd av kronans behov av tungt rustade ryttare till krigföringen. Adelsmän 
som hade tillräckligt med ekonomiska tillgångar, kunde bekosta en sådan rustning, 
ställa upp till krigstjänst och de fick skattefrihet som ersättning. På så sätt växte fräl-
set fram, som senare utvecklades till adelsståndet. Inom denna militära organisation 
spelade kvinnor inte någon avgörande roll. Krigiska sysslor var något som passade en 
adelsman, medan vanligt arbete eller borgerliga näringar inte var något som lämpade 
sig för en person av ädel börd. Detta var återigen idealbilden inom adeln. I realiteten 

23  Ibid. s.34 ff.
24  Kenneth Johansson, ”Mannen och kvinnan, lusten och äktenskap: Några tidstypiska tankegångar 

kring gåtfulla ting”, i Eva Österberg (red.), Jämmerdal och fröjdesal., s. 27-[70], Atlantis, (Stockholm, 
1997), s.28 ff.

25  Ibid. s.68.
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var det många adelsmän som ägnade sig åt exempelvis handel.26 Adelskvinnorna hade 
ingen naturlig plats i detta system. Samuelson påpekade att detta avspeglat sig i histo-
rieforskningen, då en klar majoritet av publicerade böcker handlar om betydelsefulla 
adelsmän och minimalt om adelskvinnor. Samuelson anser vidare att detta berodde på 
historieforskningens traditionella koncentration på det som tillhörde det politiska livet. 
Därför var adelskvinnor inte lika intressanta för historiker att studera.27 Den potentiella 
kraften fanns bland adliga kvinnorna för att spränga de gamla ideologiska gränserna 
redan under stormaktstiden, exempelvis var det rika adelsänkor som livligt sysselsätta 
sig inom skilda näringsgrenar. Dessa kvinnor frigjorde sig från den rådande ideologin 
i högre grad än de manliga inom ståndet. Kvinnorna var tvungna att skaffa sig arbete 
och inkomster på annat håll och var måna om pengar. Merkantilistiska näringar, före-
trädesvis bruksdrift och manufakturindustri, men också kapitalmarknaden erövrades 
redan under denna tid av adelskvinnor. Därmed kunde viktiga tjänster åt riket göras 
inom andra fält, än de traditionellt adliga. Genom kvinnornas insatser har industri- och 
näringsliv vidgats till att blir något som var acceptabelt till och med för en adelsman. 
Enligt Samuelson finns det skäl att tro att förändringen som har skett, inte endast ge-
nom att nya män med nya värderingar kom att ingå i adeln, utan genom rörelser inom 
den gamla adeln själv, av den orsaken till att kvinnorna utgjorde hälften av den dåva-
rande högadeln. Kvinnorna var inte bara låsta av tidsanda och normer, som pekade 
bakåt mot ett traditionellt samhälle, utan de kvinnliga pionjärerna pekade i vissa lägen 
samtidigt också framåt.28

1.6.3 Kvinnohistoria
Möjligtvis har läsaren på liknande sätt som jag upptäckt att fokus på adelskvinnor 
hittills har varit underrepresenterat i forskningen. En förklaring till detta kan vara att 
många forskare oftast lade fokus på arbetarkvinnor och borgerliga kvinnor. Enligt min 
mening kan kvinnans emancipation även avspeglas på adelskvinnor, eftersom de käm-
pade lika mycket för sina medborgerliga rättigheter, men under särskilda förutsättning-
ar. Således kan adelskvinnors emancipation lika väl räknas in i kvinnohistorien.

Ett internationellt kvinnohistorisk forskningsperspektiv representerade Joan Wal-
lach Scott i sin artikel ”Genus – en användbar kategori i historisk analys” från år 2004. 
Enligt Wallach Scott infördes genus som en term av olika amerikanska genusforskare 
som påstod att kvinnoforskningen skulle i grunden förvandla de vetenskapliga pa-
radigmen. De feministiska forskare påpekade att studier av kvinnor inte bara skulle 
föra med sig ett nytt ämnesinnehåll, utan skulle tvinga fram en kritisk omprövning 
av premisser och normer för den vetenskap som redan existerade. Några av de femi-
nistiska historikerna, Wallach Scott undersökte, insåg att vi lär oss genom att skriva 
in kvinnorna i historien nödvändigtvis omdefinierar och vidgar traditionella föreställ-
ningar om vad som är historiskt betydelsefullt, då det handlar i lika hög grad om per-

26  Bo Eriksson, Statstjänare och jordägare: adelsideologi i Per Brahe den äldres ”Oeconomia”, 1. uppl., 
Dialogos, Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2008, (Stockholm, 2008), s. 104, s. 123ff.

27  Jan Samuelson, ”En god och förnuftig matmoder: adelskvinnor under stormaktsväldet”, i Eva Öster-
berg (red.), Jämmerdal och fröjdesal., s. 287-[305], Atlantis, (Stockholm, 1997), s.287 ff.

28  Samuelsson 1997, s.304.
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sonliga, subjektiva erfarenheter som om offentliga och politiska aktiviteter. Utifrån 
denna metodiska tolkning skapades det inte bara en ny historia om kvinnor, utan en 
allmän ny historia.29 Wallach Scott såg genus som ett konstruktivt element i sociala re-
lationer som baserade på förutfattande meningar mellan könen. Genus gav betydelsen 
åt maktförhållanden. Makten förändrades inom organisationen och representationen 
och därmed också i olika riktningar. Genus spelade en avgörande roll, även i fråga om 
den subjektiva könsidentiteten. Wallach Scott föredrog Gayle Rubins genusdefinition. 
Psykoanalysen gav en betydelsefull teori om reproduktion av genus. När historikern 
väl tänkte över könsidentitetens konstruktion skulle denna likaväl kunna arbeta på 
ett mer historiskt sätt. Historikern skulle därför undersöka hur könsidentiteter faktiskt 
konstruerades och relatera därefter till sina resultat inom en rad verksamheter, sociala 
organisationer och historiskt specifika kulturella representationer. De bästa försöken 
på detta område var hittills, föga överraskande, biografier.30

Inom den svenska kvinnohistoriska forskningen finns Yvonne Hirdman som skri-
vit boken Kvinno-Historia: Om kvinnors villkor från antiken till våra dagar. Hirdman 
ser kvinnohistoria jämställd med genushistoria, eftersom ju mer historisk kunskap 
forskarna fick om kvinnor i historien, desto mer syntes kvinnors position som varie-
rad och föränderlig, men alltid underordnad. Det fanns dolda antaganden, då de tysta 
teorierna vilade på att kvinnor underordnats män. Dessa historiska idéer om män och 
kvinnor kunde leda tillbaka på samhällets ekonomi, kultur och politik och idéernas 
kraft idag, som stod i opposition mot tidigare historiska förklaringar. Rimligast var att 
se på förhållandet mellan idéer och de materiella värden som var invävda och oskilj-
bara villkor. Överlevnadens tuffa premisser spelade in, bestämde över idéerna och 
tvärtom. Den kvinnliga underordningen sattes inte enbart i fokus, utan det var lika 
mycket den manliga överordningens historier som man fokuserade på – såsom mak-
tens organisation, idéhistoria, praktik och historisk psykologi. Utifrån kvinnohistori-
ens perspektiv, använts genushistoria på ett jämbördigt sätt eller ersatte kvinnohistoria. 
I begreppet genus fångades in viktiga erfarenheter, som de senaste 20 årens utveckling 
inom ämnet kvinnohistoria resulterade i. Genom att använda genushistoria som ut-
gångspunkt försöker jag att förstå både hur dåtida relationer mellan män och kvinnor 
såg ut och vilka konsekvenser detta hade för själva samhället de levde i. Hirdmans ena 
princip av genussystemet är att män och kvinnor skulle hållas isär – pojkar fick inte 
gråta och flickor fick inte vara argsinta. Mannen sågs som utgångspunkt och kvinnan 
skulle underordna sig.31

29  Joan Wallach Scott, ”Genus – en användbar kategori i historisk analys” i Christina Carlsson Wetterberg 
& Anna Jansdotter (red.), Genushistoria: en historiografisk exposé, Studentlitteratur, (Lund, 2004), 
s.82.

30  Ibid. s.98 ff.
31  Yvonne Hirdman (red.), Kvinnohistoria: om kvinnors villkor från antiken till våra dagar., Utbildnings-

radion, (Stockholm, 2001), s.16 ff.
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1.7 Källor och källkritik
Om man återvänder till diskussionen om den biografiska metoden, så vet läsaren hittills 
att källmaterialet bildar grundförutsättningen för en vetenskaplig biografistudie. I det 
här kapitlet presenterar jag det forskningsmaterial, vilket avser Alice Trolles formella 
och informella handlingar. Bo G. Hall menar att en för urvalet i hög grad styrande 
faktor är givetvis att det finns ett användbart och någorlunda heltäckande källmaterial. 
Källorna måste ha sådan bredd att forskaren ges möjlighet till inblick i huvudperso-
nens övertygelser och bevekelsegrunder.32 Materialet består av otryckta och tryckta 
källor, som valdes från olika skriftsamlingar. Då utbudet av arkivmaterial var enormt 
på Kungliga Biblioteket, begränsade jag mig genom att välja bara vissa delar som jag 
ansåg vara väsentliga för denna undersökning.

Det otryckta materialet kommer från Kungliga Bibliotekets personarkiv och ut-
gör främst enstaka personliga brev, diverse program, tidningsurklipp, vissa speciellt 
till denna undersökning utvalda fotografier samt diverse tal och tillfällighetsdikter.33 
Tidsperioden som var mest central sträcker sig från år 1890 till 1920. De personliga 
breven är adresserade inom familjen och rapporterar om mer vardagsnära, men också 
om personliga situationer och upplevelser. Diverse program visar personens privata 
aktiviteter. Två tillfällighetsdikter förmedlar ett dolt spår av huvudpersonens privata 
tankar. En av de två presenterades redan i inledningen.

Det tryckta materialet anpassades efter analysens disposition och ger inblick i di-
verse områden. Det första underlaget omfattar fyra skriftstycken av Alice Trolle, ett 
upprop som hon gjorde till män och kvinnor i Östergötland år 1921,34 en saga som 
hon skrev för barn i Östergötland år 1922,35 ett in memoriam om Ellen Key som hon 
författade år 192736 och ett tal som hon utformade i samband med sin verksamhet 
år1930.37 Det andra materialet är Alices själbiografi som finns i Kvinnors självbiogra-
fier och dagböcker i Sverige 1650-1989.38 Självbiografin De voro ett lysande följe 1 & 
2, författades av Alice Trolle år 1944. Boken består av två delar, totalt 830 sidor.39 Det 
tredje valet föll för en kortbiografi av Sven Hellström om ’Alice Trolle’. Han summe-
rar aktörens liv och personliga berättelse.40

32  Hall 2007, s.452.
33  Alice Trolles papper – L92:8 Diverse, Brev till Willers från Erik Trolle, Diverse program, 2 st selek-

terade av 15 st, 1897 – 1922, Diverse tal och tillfällighetsdikter med mera, Diverse tidnings urklipp 
odaterade 2 st selekterade.

34  Alice Trolle, För Östergötlands barn: [Östergötland, För Östergötlands barn], (Linköping, 1921).
35  Alice Trolle, Sagan om Östergötlands barn., Sahlströms bokh. i distr., (Linköping, 1922), s.1-15.
36  Alice Trolle, Personliga minnen av Ellen Key., (Linköping, 1927), s.1-10.
37  Alice Trolle, Något om föreningen för Östergötlands barn: En återblick och ett framtidsperspektiv., 

(Linköping, 1930).
38  Eva Haettner Aurelius, Lisbeth Larsson, & Christina Sjöblad, Kvinnors självbiografier och dagböcker i 

Sverige 1650-1989: en bibliografi., Lund Univ. Press, (Lund, 1991), s.166.
39  Alice Trolle, De voro ett lysande följe: Alice Trolle berättar sitt livs minnen. Vol. 1, Medén, (Stock-

holm, 1944). Alice Trolle, De voro ett lysande följe: Alice Trolle berättar sitt livs minnen. Vol. 2, 
Medén, (Stockholm, 1944).

40  Sven Hellström, ’Alice Trolle.’, Linköpings biblioteks handlingar., s. 15-39, Impress, (Linköping, 
2003).
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Texter är konstruktioner, mänskliga konstprodukter, som är skapade i samman-
hang och med särskilda syften. Vid studiet av huvudpersonens memoarer blir det vik-
tigt att förhålla sig till de förutsättningar som omgärdar en sådan genre. Enligt Martin 
Kylhammar skulle nutida litteraturvetare sannolikt aldrig använda skönlitterära texter 
som historiskt källmaterial eller utreda textens idévärld, utan att först diskutera till 
vilken genre den hör. En genre kan tolkas som en samling – uttalade, outtalade, förän-
derliga – regler för textens utseende som finns i många litterära texter. När jag placerar 
en text i rätt genre, har jag redan bestämt mig för, hur jag förhåller mig till den utvalda 
texten, innan jag närmare börjar tolka och analysera meningen och innebörden med 
den. Det händer att fiktiva parodier blandas samman med sakliga avhandlingar. Kyl-
hammar kallar detta ”falsarier och försanthållna felaktigheter” eller Camera obscura. 
Att känna till textens genretillhörighet innebär att veta något om det normsystem den 
tillhör, veta något om spelreglerna för textens tillblivelse och syfte. Den kreativa fors-
karen kan sätta välkänd empiri i ett nytt genresammanhang. Försöken att beskriva, de-
finiera och ringa in genrelagar är legio i litteraturvetenskapen. Memoarer tillhör genrer 
med outtalade och uttalade regler. Kunskap om texters genretillhörighet kan också leda 
till att vi förmår ställa nya och mer fruktbara frågor till det idé- och litteraturhistoriska 
materialet. Därigenom skapar vi nya perspektiv.41

Boel Englund har pekat på två problem när man skriver en biografi. Det första 
problemet är tolkningen av tiden. Genom källmaterial från tiden kan vi få hjälp att 
förstå och beskriva tiden. I och med det skapar tidigare forskning en andrahandsförstå-
else. Avgörande är att kunna förstå det tidsmässiga sammanhanget, när man talar om 
vikten av att sätta den biograferade personen i relation till sin tid. Tiden och villkoren 
förändras, och att närma sig individen som om denna vore utanför tiden kan inte anses 
rimligt. Det andra problemet visar hur den biograferade människan sätter sig själv i 
kontext med dåtiden. I många fall strävar forskaren efter en nära förståelse av den 
unika individen. Den vill komma åt hur den enskilde uppfattade sig själv och sin om-
givning, hur den biograferade såg sina möjligheter och begräsningar, varför individen 
handlade på ett visst sätt istället för på ett annat. I en historisk biografi kan huvudper-
sonen inte svara direkt på forskarens frågor, oftast inte heller andra människor som 
känt personen närmare. Forskaren känner därför osäkerhet inför material som speglar 
ett liv som levdes för länge sedan. Englund delar åsikt med Eric Hobsbawms teori som 
utgår från en distinktion, ett slags skymningszon, mellan historia och minne, där just 
minnet är det levande. Den tidsperiod som faller inom den zonen, är den svåraste av 
alla för historiker och andra att få grepp om. Skymningszonen gäller inte bara enstaka 
personer utan hela samhällen.42

Henrik Rosengren skiljer begreppet identifikation från ”identitet”, som handlar om 
den enskilda människans inre och för omvärlden dolda självbild. Genom att använda 
termen ”identifikation” som en länk mellan individen och det omgivande samhället, 
försöker forskaren att handskas med en av den vetenskapliga biografins kärnutmaning-

41  Martin Kylhammar, Den tidlöse modernisten: en essäbok, Carlsson, (Stockholm, 2004), s.200 ff.
42  Boel Englund, ’Att biografera: problem och begränsningar’, i Kerstin Skog-Östlin, Boel Englund & 

Agneta Linné (red.), Biografi och kollektivbiografi som historisk metod: NFPF:s kongress 15-18 mars 
2001 i Stockholm., Forum för pedagogisk historia, SEC, ILU, Univ., (Uppsala, 2001), s.19 ff.
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ar att kombinera ett identifikationsbegrepp med det unika och med det generella. Det 
lyfter fram behovet av att kontextualisera omgivning som aktören verkade i.43

1.8 Den biografiska metoden
I det här kapitlet presenterar jag hur den biografiska metoden är uppbyggd, vilka pro-
blem forskaren ställs inför vid bruk av den och hur jag använder metoden i min fallstu-
die. Göran B. Nilsson och Henrik Rosengren delar en liknande åsikt med Sverre Steen 
och Birgitta Odén om biografiskrivningen: ”Du blir ikke en god historiker, før Du har 
skrevet en biografi.” 44

Forskaren bör därför inledningsvis redan klarat ut sin förförståelse av personens 
insatser och gestalt. I längden är det svårt att förhålla sig neutral till den biograferade, 
då forskaren kan hamna i en konflikt mellan hat och sympati. Tydlig medvetenhet och 
öppenhet om dessa spänningar skapar förutsättningen för ett lyckat resultat. Biografis-
krivningen är precis som den sedvanliga historieforskningen beroende av forskarens 
personliga insats och kanske mer så när det gäller personhistorikern än övriga. Hall 
ser detta som en svaghet, men han visar att det likaväl kan bidra till motsatsen, till 
dess styrka. Biografisk forskning innehåller åtskiljning av det hermeneutiska tillväga-
gångssättet och förutsätter forskarens djupgående förståelse för huvudpersonens liv, 
eftersom förutsättningarna och det praktiska utrymmet för en persons handlande inte 
alls är konstanta under en hel livscykel.

Enligt Rosengren kan en biografi aldrig skrivas om inte tolkningen av en förfluten 
individs livserfarenheter utförs på rätt sätt. Den kommer alltid vara beroende av bio-
grafens subjektivitet och den tid personen lever eller levde i. Utgångspunkt bör vara 
subjektets uppfattning om sitt eget livs sanningshalt som tas på allvar. Det skapar en 
förutsättning för att analysera subjektets agerande utifrån föreställningen att människ-
an är en rationell handlande varelse. Rosengrens motiv blev i sitt eget biografiarbete att 
leta efter det tillsynes oförenliga och motsägelsefulla i källmaterialet.45

1.8.1 Intersektionalitet som teori
Nyckeln för att kunna ge den biografiska metoden nya impulser kan vara den interka-
tegoriska komplexiteten hos Leslie McCall. Teorin ska hjälpa mig att skapa kategorier 
i min fallstudie. Intersektionalitet är ett analytiskt perspektiv som vill uppmärksamma 
hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mel-
lan etnicitet, funktionshinder, klass, kön, religion och sexualitet. McCall skiljer mellan 
tre förhållningssätt, ett av dem är det tredje förhållningssättet, den interkategoriska 
komplexiteten eller det kategoriska förhållningssättet, som går således ut på att forska-
ren tillfälligt använder befintliga analyskategorier som stöd för ”ojämlika förhållanden 
mellan sociala grupper av ojämlikhetens utseenden i multipla och motstridiga dimensi-

43  Henrik Rosengren, ”Biografin – den humanistiska vetenskapens primat”, i Henrik Rosengren & Johan 
Östling (red.), Med livet som insats: biografin som humanistisk genre., Sekel, (Lund, 2007), s.85 f.

44  Ibid. s.90. Göran B. Nilsson, ”Biografi som spjutspetsforskning”, i Göran B. Nilsson, Djupast sett: tolv 
tankeväckande essäer., Carlsson, (Stockholm, 2004), s.114 f.

45  Rosengren 2007, s.83 ff.
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oner”. Ojämlikheter uppträder mellan existerande sociala kategorier, hur instabila och 
bristfälliga dessa än är. Relationen mellan de kategorierna fokuserar jag på. Uppgiften 
blir att förklara just denna relation. För att kunna utföra detta, måste kategorierna an-
vändas, om än provisoriskt. Det finns ett intresse för relationen mellan olika sociala 
grupper och hur dessa förändras, men även ett intresse för att undersöka om dessa olika 
ojämlikheter verkligen existerar och om det tas hänsyn till regionala skillnader och his-
toriska förändringar. Finns det en meningsfull ojämlikhet idag? Förändras relationen 
mellan vissa kategorier på olika platser? Svaret är komplexiteten, som hanteras inom 
detta förhållningssätt med uppsikt för möjligheten till större grupperingars spegling av 
den empiriska verkligheten i detaljerade sociala grupper.46

Om man använder Rosengrens idé om den paradoxala motsättningen och kombi-
nerar denna med McCalls kategoriska förhållningssätt, genom att ändra perspektivets 
riktning, från en fattig kvinna till en rik kvinna, får vi något paradoxalt, men också 
något nytt och därmed något kompletterande till den biografiska metoden. Denna nya 
metod testar jag i fallstudien. Den ska skapa en grund för en ökad vetenskaplighet, 
inte minst ska metoden ge ett nytt sätt att se på den biografiska metoden, den ska 
dessutom bevisa att biografiförfattare borde använda den. Därefter sammanfattar jag 
fallstudiets undersökningsresultat (se 3.5). För att läsaren ska kunna förstå syftet med 
mitt förbättringsförslag vill jag lyfta fram som inspiration Ann-Sofie Ohlanders och 
Ulla-Britt Strömbergs artikel ”Kvinnan som historiens huvudperson” i boken Tusen 
svenska kvinnoår från år 2008. Kvinnans arbetsinsats inom prästyrket krävdes redan 
tidigt. Vid sidan av sitt husmorsarbete agerade prästfrun som oavlönad assistent åt sin 
man. I arbetsuppdraget ingick som en självklarhet att hjälpa fattiga, sjuka och gamla 
i församlingen. Hon assisterade med praktiska detaljer som brudklädsel, i många fall 
som gudmor eller fadder vid dop, och deltog i samtliga begravningar vid kyrkliga 
uppdrag. Prästfrun ansågs som en »andlig moder«, som inte bara ledde psalmsång och 
andakter i hemmet, utan betraktades som församlingens »kära mor« som alla kunde gå 
till med förväntning om hjälp för sina problem. Ohlander och Strömberg ser alla präst-
fruar som tusenkonstnärer, då pastorn Grans hustru i Nederkalix på 1700-talet tycks 
ha varit det i ovanligt hög grad – en kyrkoherde, som kallades »pastor Elsa«. Dessut-
om tog änkor över »manliga« yrken. Kvinnan kunde axla mannens uppgift även i en 
krigssituation. Hon skötte mannens gårdsuppgifter och jordbruket under krigstiden. 
Ohlander och Strömberg ser bilden entydlig – när männen av olika anledningar inte 
fullgjorde sina arbeten, togs dessa över av kvinnor. Kvinnornas samhälleliga potential, 
deras »möjliga« verksamhetsområden framstår som mycket vittomfamnande. I prakti-
ken omfattade de alla arbeten och sysselsättningar.47

46  Elin Björk, ”Kategorier och makt: en kritisk undersökning av intersektionalitet som teori”, i Sanna 
Lundgren, Emil och Madicken: en studie av Astrid Lindgrens historiebruk, Institutionen för studier av 
samhällsutveckling och kultur, Enheten för historia, Linköpings universitet, (Linköping, 2011), s.68 ff.

47  Ann-Sofie Ohlander, & Ulla-Britt Strömberg, ”Kvinnan som historiens huvudperson” i Ann-Sofie 
Ohlander & Ulla-Britt Strömberg, Tusen svenska kvinnoår: svensk kvinnohistoria från vikingatid till 
nutid., 3.uppl., Norstedts akademiska förlag, (Stockholm, 2008), s.142 f.
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1.8.2 Genus och aktörsperspektivet inom biografiforskningen
Genus är enligt Yvonne Hirdman något ”socialt” som går att jämföra med en hink som 
man kan hälla i det mesta. ”Könsrollen” och ”socialt” blir något man i princip borde 
kunna göra sig fri från. Med genus sätter man idag namn på den alltmer komplicerade 
kunskap som existerar om ”manligt” och ”kvinnligt”. Det styrs av människans allt 
större förståelse av hur manligt och kvinnligt ”görs”, insatt i denna process ses ordet 
som en utveckling från begreppet ”könsroll” genom ”socialt kön” till genus, där gra-
den av invävdhet hela tiden höjs. Genus tolkas som föränderliga tankefigurer ”män” 
och ”kvinnor”, där den biologiska skillnaden alltid utnyttjas.48

Göran B. Nilsson bedömer aktörsperspektivet eller kreatörsperspektivet för något 
nödvändigt för historia som humaniora, då historikern är en efterklok person. Den 
sitter med facit i handen, vilket är en stor fördel, men också en fara, då den skriver 
gärna historia baklänges. Den förklarar varför det som hade hänt har hänt, men den 
råkar ut för ovisshet att aktörsperspektivet ofrivilligt reduceras genom att begräns-
ningarna för aktörens handlingssätt kommer närmast åskådaren. Biografiförfattaren 
borde skriva historien framlänges istället.49 Som framlängeshistoriker tolkar jag därför 
fortsättningsvis mitt material som tidsmässigt och socialt bundet. Man kan inte förstå 
innebörden i utsagorna, om inte materialets budskap ses som uttryck för samtidens 
kunskap, normer och värderingar både på makro- och mikroplanet.

Staffan Förhammar anser att organisationer och kollektiva aktörer personifierar en 
mera fundamentalistisk och en genomsnittlig traditionell strukturalism. Dessa borde 
finna ett visst intresse i att se hur de elementära villkoren ger uttryck åt ett idémässigt 
plan. I det här sammanhanget arbetar jag med ett aktörsorienterat perspektiv. De age-
rande sätter jag i centrum för min studie. Därefter motiverar jag på ett pedagogiskt sätt, 
vilket spelar en roll för mig och för läsaren. Viktigt är att jag lyfter fram aktören så att 
den historiska processen kan preciseras och bli hanterbar.50 Aktören är betydelsefull 
för den teoretiska strukturen i just den sociala miljön den befinner sig i, då den styr och 
för en dialog med mig och den kommer onekligen att visas i min fallstudie, men först 
vill jag berätta för läsaren om bakgrunden.

48  Yvonne Hirdman, ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, i Christina 
Carlsson Wetterberg & Anna Jansdotter (red.), Genushistoria: en historiografisk exposé., Studentlitte-
ratur, (Lund, 2004), s.115 f.

49  Göran B. Nilsson, ”Historia som Humaniora”, i Göran B. Nilsson, Den lycklige humanisten: tio offen-
siva essäer, Carlsson, (Stockholm, 1990), s.50 ff.

50  Förhammar 2000, s.91 f.
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2 Bakgrund
För att läsaren ska kunna få en djupare inblick i barmhärtigheten och filantropin pre-
senterar jag dessa begrepp nu närmare. Staffan Förhammar och Roger Qvarsell anser 
att det fanns grundläggande förutsättningar att inrätta den svenska välfärdsstaten på en 
allmän konstruerad socialpolitik och filantropi runt sekelskiftet 1900. Den frivilliga 
hjälpverksamheten bemöttes som något negativt och främmande, skilt från det som 
ansågs vara modern, solidarisk socialpolitik. I varken Sverige eller i övriga Norden 
har filantropin som organiserad frivillig hjälpverksamhet varit ett tillräckligt intressant 
ämne för forskare att fördjupa sig i. Intresset för denna forskning ökade inte förrän i 
mitten av 1980-talet. Däremot har forskning om frivillig hjälpverksamhet i den ang-
losaxiska världen en betydligt längre tradition att falla på. Brittiska forskare menar att 
den viktorianska filantropin inte har fått tillräckligt med uppmärksamhet. Det gäller för 
både empiriska undersökningar och teoretiska angreppssätt.51

2.1 Filantropi och socialhjälpsstat
Introduktionen av den nyare filantropin dateras till år 1870, där laissez faire-staten 
ombildades till en socialhjälpstat, anser Anne-Liese Seip som har ägnat sig åt social-
politisk forskningen i Norden. Filantropin utvecklades mellan privata organisationer 
och staten, resultatet blev socialhjälpsstaten. Trots att det under tiden utvecklades en 
intressegemenskap mellan privat och offentlig, blev lanseringen av en socialhjälpstat 
problematiskt i Sverige. Fattigvårdslagen från år 1918 visar på detta problem. Fattig-
vårdsstyrelsen tog avstånd från en socialhjälpsstat och väntade med samarbetet mel-
lan myndigheter, institutioner och föreningar samt enskilda som stötte olika sociala 
verksamheter i samhället.52 Däremot har den brittiska medelklassen gått igenom en 
ideologisk utveckling som enligt Förhammar liknar Seips vetenskaplig analys i teori 
och praktik för socialhjälpverksamheten. De engelska 1800-talsliberalerna använde 
laissez faire sparsamt, vilket framgår av John Stuart Mills citat i boken Principle of 
Political Economy från 1840-talet. Staten hade tilldelats en underordnad och stödjande 
roll. Mills ursprungliga passion för de voluntaristiska idéerna försvagades dock med 
tiden. Mill insåg det önskvärda i att staten skulle hjälpa människor, som inte förmådde 
att klara sig själva. Politikerna skapade lösningar för statligt bistånd, vilket föranledde 
de engelska liberala ministrarna att tänka om. Dessa ställde krav på en aktivare stat, 
också utbildningspolitiskt, men de upptäckte att de privata hjälporganisationerna inte 
hade tillräckligt med resurser.53

Seip ser socialhjälpsstaten som ett avgränsat skede mellan laissez faire-staten och 
välfärdstaten samt att hon urskiljer ett skifte mellan socialhjälps- och välfärdstaten 
på 1930-talet. Socialhjälpsstaten utgör en samhällsform, då i stället för det allmännas 
starkt begränsade inflytande och ett uttalat individuellt ansvar ersattes av idéer om 

51  Ibid. s.28. Roger Qvarsell, Skall jag taga vara på min broder?: tolv artiklar om vårdens, omsorgens 
och det sociala arbetets historia, Institutionen för idéhistoria, Univ., (Umeå, 1993), s.78.

52  Ibid. s.13 f.
53  Förhammar 2000, s.16.
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delat ansvar mellan det allmänna och det privata. Det skedde en utveckling från in-
dividen som norm för samhällsorganisationen i riktning mot en mera kollektivistisk 
idélära. Resultatet blev en blandform av privata och offentliga lösningar under indu-
strialiseringen. Samarbetet mellan det allmänna och det enskilda kom att bli periodens 
kärna. Uppkomsten av en socialliberalism pålade det allmänna vissa skyldigheter, då 
det gällde att ge medborgarna möjlighet att utöva sina fri- och rättigheter. Filantropins 
framsteg slutade i och med första världskriget. Krigets spänningar försämrade hjälp-
organisationernas verksamhet, då de nödvändiga ekonomiska resurserna uteblev, på 
samma gång försvann de rika borgerliga gruppernas ideal och livsstil. Det ”gyllene” 
1920-talet tenderade till olika kris ideologiska, organisatoriska och praktiskt politiska. 
Perioden bestod av brustna illusioner och tankar på en ny ideologisk mall för att kunna 
tackla de framträdande sociala problemen. Den lyckliga mellankrigsgenerationen do-
nerade sitt kapital till välgörande och kulturella ändamål i väntan på en framtidshyll-
ning i form av personliga monument.54

2.2 Religiös, profan och vetenskaplig filantropi
Under medeltiden fanns i det västerländska samfundet en modell av social hjälpverk-
samhet, både till offentlig och privat fattigvård. All slags hjälp utgick från kyrkan 
genom ett fattig-tionde. Den medeltida hjälpen gavs som gåvor till gamla och sjuka 
nödlidande, som inte hade anhöriga, som kunde ta hand om dem, men även till fattiga 
i allmänhet. För hjälpsökande gällde bara en sak att tigga. Men folket utnyttjades av 
adeln för att göra goda gärningar åt dem. Den dåvarande hjälpverksamheten basera-
des på det kristna kärleksbudskapet, som med detta introducerade en av filantropins 
grundpelare, den från Nya testamentet härstammande barmhärtighetstanken. Under 
1500-talet ändrade reformationen kyrkans tro. Staten som hade makten hindrade kyr-
kan att hjälpa fattiga. Med detta försvann hjälpverksamhetstankarna i samhället, men 
kyrkan predikade trots det om vikten av insatser till hjälpbehövande vilket dock krävde 
en frivillig insats av varje människa. De kristna värderingarna, om den fattiges rätt att 
hävda hjälpanspråk gentemot samhället, fanns kvar och utvecklade sig senare under 
andra hälften av 1850-talet mellan ett ökat intresse för filantropin och den religiösa 
väckelsen.55

Filantropin upplevde en renässans under första hälften av 1800-talet, men bara i 
form av frivilliga associationer som senare omformades till frivilliga föreningar om-
kring 1870-talet. Inom de frivilliga sällskapen framträdde överklasskvinnan Fredrika 
Bremer som uppmanade kvinnor år 1843 att aktivt medverka i det öppna sociala ar-
betet. Kvinnor agerade inte helt på egen hand på grund av myndighetslagstiftningen. 
Männen behövdes som juridiska garanter. Organisationer införde en kvinnoemanci-
patorisk synpunkt och ett nytt socialpolitiskt synsätt, vilket underlättade ett samarbete 
mellan de offentliga och privata aktörerna. Men de moderna hjälpföreningarna arbe-
tade inte oberoende av den kommunala fattigvården. I stället för att lita till det kristna 
budskapet om kärlek till nästan, sattes krav på en objektiv bedömning av hjälpbehov 

54  Ibid. s.15.
55  Ibid. s.39 f.
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och möjligheter till positivt resultat på slutet av 1800-talet. Detta kallas för den veten-
skapliga filantropin, att inte bara göra gott, utan också att göra något rätt, vilket handlar 
om vetenskapliga tankar för att angripa de sociala problemen på ett mera genomtänkt 
sätt. Den engelske filantropen Thomas Bernhard förknippas med religiösa väckelser 
år 1800. Han krävde att fattigvårdsproblemet skulle bli vetenskapligt genom en resul-
tatuppföljning på områden, där frivilliga hjälpinsatser gjordes. Han lade grunden år 
1869 för planmässighet i hjälporganisation London Society for Organizing Charitable 
Relief and Repressing Mendicity. Organisationens bristfälliga samordning och relation 
till de skilda insatserna var inte verklighetsbaserad, men blev känd för sina register 
över lokala välgörenhetsverksamheter och underlydande stödtagare samt utvecklingen 
av det individualiserade sociala arbetet, där hembesök ingick.56

2.3 Alice Trolles filantropi och välgörenhet
De nya filantropiska kvinnoföreningarna under 1800-talet förvandlades från ett, som 
var grundat i gemenskaper såsom familj, kyrka, stånd, till ett, där den enskilda per-
sonen, lönearbetaren, fritänkaren, väckelsekvinnan, frigjorde sig från dessa och an-
passade sig successivt efter nya kollektiv. Genom föreningar skapades en samhällelig 
”fri sfär”, ett ”civilt” samhälle, där medborgarna upptäckte nya former och arbetsfält. 
Associationsväsandet var starkast företrädd av medelklassen, särskilt av borgerska-
pet, främst av ämbetsmän, företagare, fabrikatörer, grosshandlare och fria yrkesmän. 
Associationerna stod för ett växande nationalmedvetande, vilket innebar en strävan 
efter människors frigörelse i de lägre klasserna för att bli en fullvärdig medborgare i 
staten. Fredrika Bremer uttryckte farhågor och förhoppningar om kvinnans roll i den 
”nya” nationen i frågan om kvinnor kunde bli värdiga deltagare i samhällsbygget. 
Kvinnor blev i de nya filantropiska fruntimmersföreningarna en förlängd arm in i de 
fattigas hem.57 De skulle skaffa pengar till verksamheten och utföra fältarbete bland 
de behövande. Föreningar utgjorde den ekonomiska basen för insatserna genom att 
arrangera basarer, lotterier, försäljningar av ”klienternas” arbeten för att kunna köpa 
in material till spånad och sömnad, dela ut till de behövande, betala arbetslöner, starta 
skolor för flickor, kontrollera att eleverna gick till skolan, betala lärarnas löner, skicka 
vanartiga barn till arbetsinrättningar, ordna lånebibliotek med uppbyggliga skrifter. 
Genom arbetet bland de fattiga skulle de samla kunskap om fattigdomens utbredning, 
undersöka hjälpbehovet i fattigdistrikten, kontrollera att medlen kom till de verkligt 
behövande, uppmuntra till arbetsamhet och ordentlighet, understödja hemmens fostran 
och underlätta barnens skolgång. Både materiellt stöd och moralisk fostran ingick i 
hjälpprogrammet.58

Föreningarnas styrelse föreslog med påtryckningar ett särskilt tillvägagångssätt, 
som liknade den sentida socialarbetarens: uppsöka problemet, fastställa behovet, åt-

56  Förhammar 2000, s.41 ff.
57  Fruntimmer är ett äldre ord i dagligt tal på 1800-talet och början av 1900-talet som beteckning på en 

kvinna i allmänhet.
58  Ingrid Åberg, ”Filantroper i aktion. Filantropiska fruntimmersföreningar i det tidiga 1800-talet”, i Mar-
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gärda och utvärdera. Trots medgångar och motgångar fanns hos allmänheten en icke 
sviktande tillit till att kvinnan hade en viktig roll i fattigvården. Årsberättelsen från 
Linköpings fruntimmersällskap avslutades med att slå fast att det likaväl var ett miss-
tag att flytta fattigvårdsansvaret från kyrkan till staten, så som det var ett misstag att 
flytta det från kvinnans kärleksfulla arbete till den lagstiftande mannen. Självförtroen-
det byggde på medvetenheten om en annorlunda, men mer kapabel roll i socialarbetet. 
Föreningarna ageradel som en sidoordnad fattigvårdsnämnd och hade en given roll i 
lokalsamhället i samverkan med kommunala och kyrkliga organ.59

2.4 Alice Trolles lokalkommitté i Östergötland
I Versailles år 1919 dömdes Tyskland och Österrike-Ungern till skadestånd för 
igångsättandet av första världskriget. Österrike-Ungern delades upp i mindre områ-
den och blockerades från sina tidigare spannmålsproducerande regioner i Tjeckoslo-
vakien, Ungern och Galicien i Spanien. Wien drabbades hårdast och där blev det akut 
brist på mat blev hårdast i Wien. I ett upprop i mars 1919 från svenska Röda Korsets 
arbetsutskott förmedlades svaga och undernärda barn från Baltikum, Belgien, Polen, 
Tyskland och Österrike till ett hem i Sverige. Subkommittéer i olika landsdelar skul-
le bildas för att kunna organisera barnens mottagande. Den 1 april 1919 bildades en 
lokalkommitté i Linköping. Arbetet påbörjades med ett upprop i de östgötska tidning-
arna om hem för krigsbarn och insamling av medel till lokalkommitténs verksamhet. 
Föreningens ordförande grevinnan Alice Trolle utförde med sin styrelse ett omfattande 
utskick till de underlydande kretsarna i länet med uppmaning till engagemang för de 
krigsdrabbade barnen.60 Styrelsen bestod av Linköpings lasaretts överläkare Ludvig 
Möller som hängivet stötte grevinnans idéer om hjälpinsatser. Med utgångspunkt från 
filantropins utveckling och olika perspektiv får läsaren i nästa avsnitt en djupare in-
blick i hennes liv.

59  Åberg 2005, s.16 ff.
60  Marie Pettersson, Krigsbarnsverksamheten i Östergötland 1919-21., Institutionen för studier av sam-
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3 Fallstudie
I det här kapitlet undersöker och sammanfattar jag Alice Trolles liv genom att beskriva 
henne själv och hennes personliga tankar och känslor. Förutom detta relaterar jag till 
mitt forskningsläge och undersökningsmaterial, de metodiska och teoretiska utgångs-
punkterna samt till min bakgrund för att kunna besvara följande tre frågeställningar: 
Vilken funktion kunde en adlig kvinna ha i samhället kring sekelskiftet 1900? Vilket 
inflytande kunde hon ha i politiska och sociala grupper? Vilka konsekvenser för en 
fallstudie får den biografiska metoden?

3.1 Alice Trolles tidiga liv
Grevinnan Augusta Charlotta Alice Trolle föddes den 20 juni 1872 i Stockholm. Hon 
var dotter till överhovstallmästaren och kammarherren August Gustaf Fersen Gyl-
denstolpe (1839-1919) och hans maka hovdamen Hedvig Fredrika Alice Nieroth 
(1850-1927). Alice hade en ett och ett halvt år yngre syster, Märta Hedvig Jacquette 
(1874-1910). I hennes släkt finns långa anor tillbaka till Östergötland, då hennes far-
mors far Fabian, den yngre bror till Axel von Fersen den yngre var och hennes farfar 
kom från släkten De Geer i Finspång. Skillnaden mellan adeln och övriga delar av 
samhället är bland annat en stark förankrad i upplevelsen av att tillhöra en ätt och inte 
bara en familj. Alice är en länk i en lång kedja av generationer, en tillfällig förvaltare 
av ättens värden och värderingar.61

Alice barndomskamrat var sömmerskan mamsell Fredrika Lundkvist som kärleks-
fullt kallades av hela familjen »Tuttut«. Hon var familjens förtrogna vän, sällskapsdam 
och barnskötare.62 I en förnäm flickas uppfostran ingick läs- och skrivövningar, språk- 
och musikstudier samt att lära sig teckna och måla. Efter Alice hade fyllt tio år leddes 
undervisningen på franska i historia, geografi av franska guvernanter. Därefter hade 
Alice och Märta vissa timmar i veckan, lektioner för en magister som undervisade dem 
i svensk och allmän historia, geografi, matematik, svensk språklära, sagor och dikter. 
Engelska lärde de sig av en inflyttad kvinnlig engelsk lärare, men lektionerna i tyska 
undvek de. Musiklektioner tog hon hos en snäll gammal fröken som uppmuntrade 
henne på ett positivt sätt med pianospelningen, men det blev aldrig något av dessa 
lektioner.63 Herrskapsflickorna tränades vid sidan av studierna för den ansvarsfulla 
uppgiften att bli husfruar och bärare av klassens kultur och traditioner. Kvinnorna 
förde på så sätt vidare kulturarvet och traditionerna till kommande generationer. I stort 
sett var målet med utbildningen ett äktenskap, då döttrarna uppfostrades till mödrar.64 
Konfirmationen var ett viktigt steg i denna process. Barndomen tog i och med detta 
formellt slut, unga flickor inträdde då i de vuxnas sfär.

När Alice var 16 år ville hon precis som de andra konfirmanderna vara bra på 
snabbläsning. Hon tränade genom att lära sig de olika textställena utantill ur det Nya 

61  Norrby 2005, s.105 f.
62  Trolle 1944, Vol.1, s.105.
63  Trolle 1944, Vol.1, s.137.
64  Rundquist 2001, s.25 f.
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och Gamla Testamentet. Fredagen den 5 maj 1888 blev hon påklädd en svart klänning 
innan frukosten. Därefter skedde storförhöret av pastorn Gustaf Emanuel Beskow i 
Blasieholmskyrkan. På lördagen utfördes skriftermål och den första nattvardsgången 
direkt efter högmässan. Alice konstaterade att: ”Några veckor efter konfirmationen 
skulle håret sättas upp på huvudet, det hörde absolut till, ty det uppsatta håret angav att 
man hade gått och läst och numera ansågs för »stor« och fullvuxen och skulle kallas 
för »fröken« av tjänarna och även av andra.”65 Enligt överklassens traditioner ansågs 
en vistelse utomlands, ofta vid flickpensionat, vara en önskvärd, men dyrbar final på 
utbildningen. Flickorna kunde finslipa sina språkkunskaper och den uppfostran som 
var tänkt att ge utdelning på äktenskapsmarknaden.66 När Alice fyllde arton år somma-
ren år 1890 visades hon upp för hovet för att av föräldrarna föras ut i den stora salongs-
världen. Nu skulle kapitalet som investerats i uppfostran och utbildning ge avkastning. 
Äktenskapet torde inte bara ha varit oroliga föräldrars, utan även kvinnornas eget mål. 
Det äkta ståndet utgjorde den plattform från vilken den kvinnliga kontrollen och age-
randet i släkt- och vänskapskretsar utgick.67 Oavsett ålder och rang hade en gift kvinna 
alltid högre status än en ogift.68 Alice menade att man med andra ord så småningom 
var färdig för att bli gift:

Dåtidens flickors uppfostran gick ut på denna avslutning. På den tiden utbil-
dades ej flickor av min kategori till att lära ett yrke eller att inneha en plats. 
Detta skulle ha betraktats som något otänkbart, och dessutom ej som »fair 
play«, ty s.k. familjeflickor, vilka hade sin försörjning hemma, borde ej taga 
bort platserna för dem, som voro tvungna att förtjäna sitt uppehälle.69

Under 1900-talets början steg kravet på ståndsmässig försörjning genom yrkesverk-
samhet, men för de flesta adelsfröknar var en självständig yrkesverksamhet länge helt 
otänkbar. De fick nöja sig med att bli obetalda husmamseller, guvernanter, husjungfrur 
eller pigor.70 I sina vackra hem blev de ätternas försvarare både gällande att hålla ord-
ning på släkttraditioner och som producenter av det viktiga blåa blodet. Genuskonflik-
ten uppkom när de gamla och nya idéerna plötsligt stötte på varandra, vilket innebär 
att alla dessa rörelser och idéer både de gamla och nya idéerna om kvinnor och män 
ständigt hölls levande.71 Samtidigt expanderade undervisnings- och vårdsektorn, som 
lockade de yrkesverksamma adelsfröknarna.72 Först med industrisamhällets inträde i 
slutet av 1800-talet kunde det bli fråga om ett genombrott för de nya, moderna yrkena 
och därmed för de adliga kvinnornas entré på en öppen arbetsmarknad.73

Åren 1890 till 1893 fördrev Alice sin tid i salongerna i Stockholm. Introduktio-
nen vid hovet skedde genom den inom adeln välkända visitkortsutbytesceremoni, där 
adelskvinnor bokade besök med varandra. Alice och hennes mor skötte på så sätt det 

65  Trolle 1944, Vol.1, s.138 f.
66  Rundquist 2001, s.196.
67  Ibid. s.264 f.
68  Norrby 2005, s.123 f.
69  Trolle 1944, Vol.1, s.149.
70  Carlsson 1977, s.34 ff.
71  Hirdman 2001, s.163.
72  Ibid. s.40 ff.
73  Norrby 2005, s.65.
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sociala umgänget mellan de aristokratiska husen. Den 21 januari 1890 anordnades en 
stor bal på slottet, där introducerades de nypresenterade flickorna på hovet. Klädkoden 
var strikt – för icke dansande damer gällde svart hovdräkt utan släp, – för dansande 
vit hovdräkt, för herrar militäruniform.74 Det var första balen för Alice, men nästa som 
kallades Amarant balen väntade redan.75 Under kvällen blev Alice för första gången 
kär i sin blivande make, diplomaten och senare ämbetsmannen friherre Eric Birger 
Trolle (1863-1934).76 Känslorna utvecklades ömsesidigt och blev starkare när de återi-
gen träffades i februari år 1891 på balen som hölls av av den italienske ministern greve 
Zannini, vilken ägde rum på Västra Trädgårdsgatan. I förväg stod angivet på inbjud-
ningskortet att balen skulle bli en så kallad »bal poudré«, vilket betyder att alla damer 
fick infinna sig i pudrat hår eller andra historiska frisyrer, medan en vanlig balklänning 
var tillåten. Alice själv valde en rosafärgad tyllklänning, garnerad med breda bårder 
av något som skulle föreställa rosenblad. Frisören Fahlstedt försökte sitt bästa för att 
förvandla Alice till en hovdam på 1700-talet. Alice ansåg att: ”Då jag såg mig i spe-
geln kände jag knappast igen mig själv, och eftersom jag var fullkomligt olik mitt eget 
vanliga jag kan jag säga, att jag tog mig riktigt bra ut. Ja, och så bar det iväg.”77 Under 
kvällen delade greve Zannini ut komplimanger om hur bra gästerna hade lyckats med 
sina festkreationer. Alice lutade sig mot en vägg, medan hon pratade och skrattade 
med gästerna. Samtidigt observerade hon hur hennes utarbetade dansprogram cirku-
lerade mellan herrarna. Flera herrar frågade hon om lov, till vilka hon tackade nej till. 
Plötsligt blev hon frågad om lov av Eric Trolle. Alice och Eric dansade kotiljongen, en 
fransk sällskapsdans från början av 1700-talet. Hon var förvånad över att just han hade 
bjudit upp henne, då han under resterande kvällen samtalade med några äldre herrar i 
smårummen. Från och med den kvällen umgicks Alice och Eric, vilket ledde till för-
lovningen den 19 juni 1892, dagen innan Alice blev myndig. Några veckor senare in-
troducerade Eric sin unga fästmö för sin familj på slottet Trollenäs i Klågerup i Skåne. 
Första mötet med den blivande svärmodern Ebba Carolina Eva Maria Charlotta Trolle, 
född Toll (1824-1900), blev oförglömligt för Alice, då hon upptäckte att Ebba Trolle 
var döv. Enligt Alice hade Ebba sinne för ekonomi och sjukvård. Hon var dessutom 
en kvinna som skötte gården och lantbruket på rätt sätt och tog hand om gårdsfolket 
vid sjukdomsfall, då det var brist på läkare och sjuksköterskor på landsbygden under 
denna tid. Alice konstaterade efter hemkomsten till Stockholm att Skåne och Trollenäs 
blev ett andra hem för henne och att hon verkligen trivdes hos sin nya släkt. Den 15 
november 1893 ägde vigseln rum i slottskapellet på Trollenäs. Bröllopsresan gick till 
Berlin, Milano, Venedig, Rom, Rivieran, Paris och Bryssel.78

74  Trolle 1944, Vol.1, s.150 ff.
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3.2 Tre avgörande milstolpar i Alice Trolles liv
När Alice var barn följde hon med sin mor till fattighuset intill kyrkan och kyrko-
gården i Lidingö för att lämna över färska bullar och bröd samt påsar med kaffe och 
socker till de ”gamla rynkiga och trötta nunnor” som delade ut maten till de fattiga.79 
Alice kom redan som liten i kontakt med de fattiga i samhället. Hon lärde sig dessutom 
att se upp till sin mor. När paret anlände hösten år 1897 till Berlin, Eric utnämndes till 
legationssekreterare och beordrades till Berlin, fick Alice efter några dagars uppehåll 
två uppdrag av sin make – att skaffa en våning och att anställa tjänare. Allt detta skulle 
Alice själv organisera, då Eric direkt blev inkallad till sitt arbete. Först blev hon ledsen 
och började gråta på hotellrummet, men hon insåg att det var bättre att istället för att 
gråta att utarbeta en plan. Det första hon köpte var en svensk-tysk ordbok. Därefter 
gick hon från hus till hus för att med parlörens hjälp fråga om lediga våningar. Efter 
flera dagars resultatlösa sökande, hittade hon en våning på Hohenzollernstrasse. Nu 
återstod frågan om tjänare, vilket hon fick hjälp med av några bekanta hon träffade 
under de första dagarna i Berlin. En av dem var herr Lagerheim som lovade Alice en 
kvinnlig lärare i tyska. Läraren kom regelbunden och hjälpte Alice med rekrytering-
en av personalen genom en platsanskaffningsbyrå. Adelskvinnan lyckades genast att 
anställa en kokerska och en betjänt. En husjungfru och en barnskötare anlände med 
dottern Carin från Sverige.80

Mellan åren 1897 och 1903 umgicks Alice och Eric med de högsta societeterna 
i Berlin. Därigenom kunde paret knyta värdefulla kontakter och få stöd vid behov. 
Tiden i Berlin var utvecklande för Alice, som enligt hennes beskrivning lyder: ”Det är 
otroligt vad åren gå fort förbi, de löpa snabbt som hade de den vingfotade Merkurius i 
hälarna. Snart hade vi varit i Berlin hela sex år och nu kände jag det nästan som hade 
jag alltid levat där.”81 Mellan åren 1903 och 1905 var paret tillbaka i Stockholm, där 
sonen Erik föddes. Maken Eric utnämndes till envoyé vid danska hovet, en post han 
innehade mellan åren 1905 och 1909. Han blev minister för utrikesärenden fram till 
mars år 1909. Alice organiserade omedelbart bostad och tjänstefolk i Köpenhamn. 
En matsedel från 27 september 1909 som jag hittade i Alices personliga handlingar 
visade en nio rätters meny skriven för hand på franska av henne. Gästerna serverades 
till huvudrätt en ”Filet de boeuf á la Richelieu” och till efterätt ”Fromage” och ”Fru-
its”. Menyn omramades av ett för hand stilfullt tecknat tidstypiskt svenskt kavalleri. 
Militärerna omslöts av olika flaggor och en piedestal med en krona uppe på. På piede-
stalen fanns det ett flertal svenska kronor. Baksidan upplyste om alla förtiotvå bjudna 
gästers namn, som bestod av Sveriges dåvarande högsta societet.82 Åren mellan 1909 
och 1912 bodde paret i Berlin, då Eric utnämndes till svensk minister där. Kontakt-
nätet utökades och livet blev händelserikare än förr, men trots det längtade paret hem 
till Sverige. Hösten år 1911 fick Eric ett brev av Albert Ehrensvärd som frågade om 
han inte ville byta minsterposten i Berlin mot den våren år 1912 lediga landshövding-
eposten i Östergötland efter Ludvig Douglas sedan denne utnämnts till riksmarskalk. 

79  Trolle 1944, Vol.1, s.92.
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Alice nämnde tre officiella skäl varför paret ville flytta hem. För det första hade Eric 
ingenting emot att vända diplomatlivet ryggen för att bli landshövding. För det andra 
ville de uppfostra sonen i Sverige, då de inte ville placera honom i en internatskola. För 
det tredje höll dottern på att bli vuxen och därför vore det fördelaktigare att bosätta sig 
i Sverige igen. Flytten från Berlin till Linköping skedde på våren år 1912. Nästa hem 
blev Linköpings slott, vilket Alice omedelbart kärleksfullt möblerade. Hon beundrade 
slottets stora ytor, de många och stora rummen och de vackra proportionerna. Alice var 
numera rutinerad i fråga om inredning och organisation.83

En tidig morgon väcktes paret av en pinglande telefonklocka. Alice rusade ur 
sängen för att svara. Personen i telefon berättade för Eric om den förfärliga järnvägs-
olyckan vid Malmslätt. Nattåget från Malmö hade spårat ur och många personer hade 
omkommit eller var skadade. Omedelbart begav Alice sig till Malmslätt, medan Eric 
var på en inspektionsresa på Göta Kanal. Olycksplatsen såg ohygglig ut med de om-
kullkörda lokomotiven och de kullvräkta och krossade vagnarna. Flera vagnar låg in-
körda i varandra. Eric kom efter båtresan till Alice i Malmslätt. Paret hjälpte till på 
militärsjukhuset, dit alla de skadade fördes. Landshövdingen assisterade landsfiskalen 
att identifiera de döda. För Alice var det påfrestande att höra de skadades berättelser 
om vad de upplevt och de kval de genomlidit.

Jag var då ovan vid allt sådant, hade aldrig stått inför livets mörka och gry-
mma allvarsidor, det var en helt ny upplevelse. Den blev liksom den första 
upptakten till det myckna av liknande slag som längre fram skulle komma i 
min väg. Något började att vakna inom mig, som förut ej medvetet funnits 
där, visserligen var detta »något« ännu mycket svagt, ungefär som när ett up-
pvaknade barn utan att dock ännu vara klarvaket sträcker på sig och gnuggar 
sömnen ur ögonen.84

På sjukhuset träffade Alice ett gammalt finskt par, professor Hartman och hans fru. 
Kvinnan var svårt skadad, hela bröstkorgen var inklämd, medan professorn var något 
mindre skadad. Alice iakttog professorns känslor när makan avled. Kvinnan blev bort-
förd i en kista, samtidigt blåste en uppställd musikkår Suomi sången. För Alice var 
denna händelse gripande.

Jag tror att denna händelse vid Malmslätt och minnena därav var det första 
som band mig vid Östergötland, jag hade därigenom fått liksom en anknyt-
ning med det mig obekanta landskapet, som inom kort skulle bli mig kärare 
än någon annan plats i världen. Så var och förblev det under de arton lyckliga 
år som Eric och jag där hade vårt hem. Lika kärt har det sedan varit mig och 
förblir det med all sannolikhet så länge som jag andas. För mig är och förblir 
Östergötland alltid hemorten.85

Sommaren år 1914 bodde Alice med sina barn på Trollenäs, medan en krigsförklaring 
efter en annan följde och första världskriget bröt ut. Alice tittade efter hemkomsten till 
Linköping ut ur fönstret på borggården och såg en avdelning livgrenadjärer komma 
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marscherande. Dessa skulle sändas ut till kustbevakning mot skärgården för att hålla 
neutralitetsvakt för Sverige och dess gränser. I samma ögonblick fick Alice en ny tan-
ke: ”Borde man inte i tider som dessa åtminstone lära sig att anlägga förband? Skulle 
ofärden bryta in även över oss, borde varje kvinna hjälpande ingripa, åtminstone borde 
hon nödtorftigt kunna se till och sköta om ett sår.” Alice upptäckte då att det inte fanns 
några hjälpsystrar, trots att svenska Röda Korset organiserade enstaka utbildningar. 
Därför bekymrade hon sig över Sveriges politiska säkerhet och kapacitet för sjuk-
vårdsutbildade kvinnor: ”Den dag då dessa tankar togo form i min hjärna väcktes mitt 
sociala samvete till liv, och jag blev en annan människa, med andra levnadsmål, andra 
ideal och fylld av ett nytt ansvar inför livet med dess uppgifter.” Efter denna insikt kom 
hon till den andra insikten: ”Nu skulle det bli slut med lek och dans, med alla mer eller 
mindre ytliga sysselsättningar, som hittills fyllt mitt liv och givit det glans och glädje, 
hädanefter måste allvaret – likväl förenat men en ljus optimism och tro på människor-
nas godhet – träda in med sitt obevekliga anlete, sina krav och fordringar. Ske alltså.”86

På lasarettet i Linköping övertalade hon överläkaren doktor Ludvig Möller, som 
senare satt i hennes kommitté, att engagera östgötska kvinnor, särskilt unga kvinnor, 
som hade lust och fallenhet för utbildning i sättet att lägga förband. Doktor Möller 
godkände Alices förslag och anordnade kurser. Alice annonserade över hela Öster-
götland om att unga kvinnor behövdes som hjälpsystrar och intresset var stort. De 
unga kvinnorna fick dagligen en timmes teoretisk undervisning både i sättet att lägga 
förband och en kort introduktion i sjukvård i allmänhet. Därefter fick de delta på po-
likliniken. Först fick de bara observera för att sedan själva försöka på patienterna och 
känna av om de hade en psykisk uthållighet. Kursen avsåg också arbetet i salarna med 
bäddning och nattjänstgöring. Alice deltog på utbildningarna och assisterade som hjäl-
psyster på lasarettet. Där kom hon i kontakt med tre skilda patienter och dess livsöde 
som bidrog till grevinnans nya livssyn.87

3.3 Alice Trolles moderliga hjärta för människor
I nära tre månader fortsatte hon sitt arbete på lasarettet. När hon slutade saknade hon 
plötsligt den nära kontakten med den östgötska befolkningen som blev för henne till 
såväl glädje som nytta. Nya utmaningar väntade på Alice, då första världskriget krävde 
många människooffer. Under hösten år 1914 följde Alice med sin make till Berlin. Pa-
ret besökte ett par sjukhus för dem som sårats i kriget. Paret försökte få dem att berätta 
om sina upplevelser, men fick snart inse att soldaterna inte ville berätta om sina livs-
öden på slagfältet. I juli samma år reste Alice till Wien och Baden för att studera hur 
man i privatbostäder inrättade krigssjukhus. Motivet för studieresan till Wien var flera 
rekommendationsskrivelser av prins Carl och det svenska Röda Korset. Vid denna tid-
punkt fanns i Wien en svensk ambulans med chefsläkaren doktor Nils Hellström från 
Söderköping. Flera svenska läkare och Röda korssystrar och sjuksköterskor arbetade 
på det inrättade sjukhuset. Alice berättade för Hellström om sin utbildning hon hade 
fått i Linköping och fick genast sätta igång med arbetet på sjukhuset. Där träffade hon 
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på både yngre och äldre hjälpsystrar, damer ur Österrikes aristokrati och Wiens bor-
gerskap. Extrem stor beundran väckte hjälpsyster ärkehertiginnan Micaela hos Alice. 
Hon var styvmoder till ärkehertigen Franz Ferdinand. Alice jämförde Micaela med 
heliga Birgitta. I några dagar arbetade Alice på sjukhuset, men fortsatte sedan sin stu-
dieresa till Tyskland. Därefter åkte hon hem till Sverige. Enligt min mening formade 
krigets elände Alice som person, vilket kommer till uttryck i Alices egna tankar: ”Men 
jag hade till mitt väsen blivit en annan sedan dess, kunde ej le och alltför skämta på 
samma sätt som tidigare. Därtill hade jag sett alltför mycket av kriget på jämförelsevis 
nära håll, eller kanske rättare sagt verkningarna därav. Man blir märkt i sin själ då man 
bevittnar dylikt.”88

Alice oroade sig efter första världskriget över barnens välmående och ansåg att 
fokus: ”…nu riktades mot andra mål, ej längre mot soldater och härar utan mot barnen 
och det uppväxande släktet i de länder som måste godtaga de hårda villkoren för va-
penvila och slutlig fred.” Hemska berättelser om barnens situation läste hon både i 
svenska och utländska tidningar, och där särskilt om Österrike och huvudstaden Wien. 
Alice satte sig på grund av detta i spetsen för en insamling till förmån för Wiens hung-
rande barn hösten år 1919. I en oväntad mängd strömmade kontanta medel, matvaror 
av olika slag, kläder och annat in. Hon konstaterade själv att: ”Det var rörande och 
storslaget att få bevittna människornas godhjärtenhet och givmildhet. Alla ville vara 
med, alla ville dra sitt strå till stacken. Denna insamlingsperiod räknar jag som en av 
de lyckligaste i mitt liv, ty genom den kom jag människorna nära på ett särskilt sätt 
och fick inblick i det goda och det stora som trots allt finns inom alla människor. Jag 
tror att så snart människor förstå hur andra ha det, så bliva de goda och givmilda. Det 
är blott de, som själva intet prövat på eller lidit, som gå genom livet hårda och med 
slutna hjärtan. Hade folket i de länder från vilka blockaden utgick sett de lidanden den 
åsamkade hade de säkerligen ej velat vara med därom. Åtminstone inga mödrar. Men 
nu sågo de ej detta och kunde sålunda ej reagera så som de bort göra.”89

Alice åkte till Stockholm för att samtala med kabinettssekreteraren på utrikes-
departementet som sedan hjälpte till med resan till Wien. Hon besökte också svens-
ka Röda Korsets överstyrelse som leddes av prins Carl och generalsekreteraren för 
svenska Röda Korset baron Erik Stejernstedt. Gemensamt utarbetade de en hjälp- och 
transportplan som kallades för den första barnkontingenten. Barn från Wien och andra 
städer där folk svalt skulle transporteras med tåg till Sverige för att tas emot av svenska 
fosterhem. Någon tid senare satte svenska Röda Korset på prins Carls initiativ igång 
med de officiella barntransporterna mellan Wien och Stockholm. Alice begav sig i 
sällskap av sin vän Fanny von Wilamovitz-Moellendorff på nyårsafton år 1919 först 
till Berlin för att besöka barnkrubbor och sjukhus. Situationen i Berlin var hemsk, 
då det var akut brist på mat, fiskolja och mjölk. Den politiska situationen var spänd, 
då Frankrike och England styrde över Tyskland efter fördraget i Versailles som åter-
speglades i Fanny von Wilamovitz-Moellendorff artikel i Svenska Dagbladet den 29 
april 1920. Hon utgick från tre frågor: ”Var är den svenska kvinnans moderlighet? Var 
är den svenske mannens ridderlighet? Var äro rashygienikerna?” Artikeln handlade 
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om Frankrike och Englands elaka kolonistiska tillvägagångssätt mot den svarta be-
folkningen och Frankrikes härjande i Tyskland. Fanny uppmanade krigströtta svenska 
män och kvinnor att kämpa emot ångest och förvirring för att rädda Europa från en 
undergång och för att kämpa för Sveriges framtid. Artikeln slutade med en uppmaning 
för en sammanslutning av nationerna och ett frivilligt hjälparbete i Europa för att till-
sammans kunna skapa en bättre framtid.90

Medan Alice åkte från Berlin till Wien fraktades samtidigt de insamlade östgötska 
gåvorna i nio järnvägsvagnar till Österrikes huvudstad. Vid ankomsten hittade hon 
med hjälp av Röda Korsets representant Erik Kull från Mjölby ett passande hus som 
var belägen vid Rennweg, en av flera stora avenyer mitt i centrum från Wien. I detta 
hus inrättades en barnkrubba med namnet »Östergötlands Barnkrubba i Wien«. Där 
togs det hand om cirka 60 barn per dag, som förutom allt annat fick undervisning av en 
österrikisk förskollärare. Organisationen kallades för »Provinz Östergötland«. Namnet 
gjorde Alice och Östgötarna glada.91 En österrikisk tidningsartikel, som jag hittade 
i Alices arkivhandlingar, vittnade om händelsen. ”Ett nytt hjälpverk av svenskarna, 
Öppnandet av ett dagis och ett bespisningsställe” inleds artikeln med. Texten forsätter 
med: ”I rummen av riksförbundet för sjukvården och omsorg, Rennweg 8, ägde rum 
torsdagen, den 15. förra månad öppnades i samband med barnbespisningen en barn-
krubba, som kom till stånd tack vare den svenska provinsen Östergötlands uppoffring 
och godhet.” Lite längre fram i texten står ”För hjälpaktionen för Wien och Österrike 
har särskilt gjort sig förtjänt grevinnan Alice Troll, hustrun till landshövdingen.92 Från 
alla håll, berättade svenska representanten, strömmade gåvorna in; det ställdes av-
sevärda finansiella medel till förfogande, många järnvägsvagnar med livsmedel och 
kläder.”93 Tidningsartikeln återgav Alices engagemang för Wiens befolkning. För all 
hjälp och tacksamhet fick Alice av stiftelsens damer en biljett till en föreställning på 
operan. Själv hade hon gärna velat byta biljetten, men detta hade nog sårat damerna 
djupt. Operaföreställningen började klockan fyra på eftermiddag, då det sparades in 
på elektriskt ljus och värmekällor. Alice köpte en grå vadmalsdräkt innan sin resa till 
Wien som hon nu satt och frös i. Samtidigt gjorde hon en kort återblick: ”Tänk om nå-
gon för tjugo år sedan skulle ha framkastat möjligheten att gå på operan i Wien klädd 
i vadmal!”94

Alices brinnande vilja att hjälpa spred sig snabbt. Stundom skänkte hon bort mat 
till människor i nöd. Följden blev att hennes dörr barrikaderades redan från tidigt på 
morgonen, innan hon ens stigit upp. Okända människor trängde sig in, förbi portieren 
med hänvisning till att de hade ett ärende till henne. Korridoren fylldes hela tiden med 
människor precis utanför hennes rum. Några kom även in i rummet, medan hon låg 
i sängen. Hon själv satte slut på detta genom att: ”…inga fingo komma upp till mig 
vid den tiden på dagen – jag kunde ej ha livsmedelsutdelning i mitt rum även om jag 
aldrig så gärna velat det.” Brist på elektricitet, mat och bränsle var stor. Människorna 
begav sig utanför Wien till Wienerwald, ett stort område bestående av bokskog, för att 
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hugga ved. Alice fick se ett långt tåg av människor som liknade en folkvandring. Hon 
kallade det tiggarnas folkvandring och eländets tåg, på grund av att alla gick djupt 
böjda med trötta stapplande steg. För Alice förmedlade dessa människor trots allt mod, 
uppoffrade och uthållighet. Enligt Alice hade hon själv stod inför ett lysande följde, då 
hon hjälpte till med sina insatser. Men hon kom fram till att just dessa människor borde 
beundras. Memoarernas titel upplyser om detta.95

År 1922 åkte hon till Ryssland, vilket visade sig som ett besvärligt uppdrag. In-
samlingen gick inte lika friktionsfritt, vilket berodde på de politiska förhållandena i 
Ryssland. Den här gången ville hon huvudsakligen fokusera på barn, då hon var över-
tygat om att kristlig kärlek och barmhärtighetskänsla kunde sätta sig över snedvridna, 
förvrängda och grymma politiska förhållanden. Dessa företeelser skulle inte ärvas vi-
dare till nästa generation. Barnhemmet i Petrograd fanns redan under Alices insamling. 
Detta byggdes av svenska Röda Korset. Alice personliga mål var att insamla tillräck-
ligt med mat, kläder med mera för att stödja organisationen på plats. För hennes resa 
fick hon eskort av olika personer som hon hade förtroende för. Några av dessa personer 
representerade det svenska Röda Korset. Först bodde hon med sitt team i Helsingfors 
och åkte efter några dagars vistelse vidare till Moskva. Från Moskva reste hon med 
kommittén till Petrograd. Insamlingen nådde efter några dagars försening fram, den 23 
juli 1922 invigdes barnhemmet. Under sin hemresa genom Ryssland blev hon uppsökt 
av flera framstående personer, som bad henne om politisk hjälp. Alice skulle assistera 
en rysk person med sin asylansökan till svenska ambassadören, men också hjälpa till 
med planeringen av en svensk spions flykt ur ett ryskt fängelse till Sverige. Alice ville 
inte hjälpa dem, då det var för riskabelt.96

Under sommaren år 1926 anordnades i Wien som ett uttryck för tacksamheten, 
den så kallade Schwedendank för hjälpaktionen »Provinz Östergötland«. En detal-
jerad reseagenda, som jag hittade på arkivet, sammanställd av svenska Röda Korset 
som gav upplysning om resan. Avfärden skedde från Trelleborg den 18 juni kl.10.00. 
Den 20 juni kom delegationen fram till Wien och besökte olika kända platser i hu-
vudstaden. Den 25 juni togs delegationen emot av föreningen »Willkommen in Öster-
reich« i Volksgarten, en parkanläggning mitt i centrala Wien. Följande dag begav sig 
kommittén till Salzburg och sedan till Sassnitz den 28 juni. Ankomsten skedde den 
30 juni till Trelleborg.97 Alice såg fram emot tacksägelsedagen med blandade känslor 
trots att hon kände feststämningen i luften. På platsen mindes hon av den tiden hon 
arbetade som hjälpsyster och arrangör till barnhemmet. För henne kändes det som en 
märklig metamorfos som hade försiggått i Wien. Hon undrade över hjälpsystern ärke-
hertiginnan Micaelas öde, om hon lämnade Wien och bosatte sig någon annanstans. 
Hon undrade över alla krigsinvaliderna, då det inte syntes någon av dem. Wien dolde 
möjligen alla dessa människor för henne. Den svenska delegationen välkomnades av 
presidenten och vars familj och Wienstadens och Österrikes officiella representanter. 
Det österrikiska Röda korsets kollegor hälsade kommittén välkommen. Därefter bör-
jade ceremonin som visade unga män och kvinnor i folkdräkter från Österrikes olika 
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län. Blommorna och utmärkelse lämnades över till de svenskarna, medan Sveriges na-
tionalsång spelades. Ceremonin avslutades på Heldenplatz, ett torg mitt i Wien. Alice 
tänkte tillbaka och konstaterade att: ”Under 1920-talet intogo svenskarna Wien genom 
en gärning av kärlek och barmhärtighet, genom att rädda Wiens hungrande barn. Min-
nesdagen på Helden Platz bar vittnesbörd därom.”98

Alice fokuserade därefter på de östgötska barnen istället, dels uppmuntrade hen-
nes mor till detta och dels vikarierade hon som landshövding för sin make. Det var 
nämligen vedertaget att landshövdingens fru var ordförande och hedersledamot i olika 
organisationer. Alice grundade »Förening för Östergötlands barn« den 6 april 1921. 
Blåklintsblomman blev föreningens symbol. Alice skänkte föreningen mer än tjugo år 
av sitt liv, förutom detta all sin kraft, sitt intresse och sitt hjärta.99 Tanken om själva 
föreningen föddes under en natt. Alice såg hela sin verksamhetsplan i en dröm. Hon 
skrev att på morgonen när hon vaknade plockade hon fram sitt anteckningsblock och 
började rita en organisationsplan, då tankarna strömmade in över henne. Alice upp-
levde att en inre röst talade fort med henne, eftersom det var med knapp nöd hennes 
hand hann med att anteckna. Föreningen hade en central styrelse vars uppgift var att 
utarbeta förslag och planer för föreningens arbete i dess helhet samt att sköta ekono-
min i den mån att denna var gemensam egendom. Lokalföreningar hade egna styrelser, 
egen ekonomi, egna arbetsuppgifter anpassad efter lokala förhållanden. Föreningen i 
sin helhet arbetade på två parallella linjer. De stora gemensamma målen, vilka tillkom 
föreningar såsom länsorganisation och de lokala uppgifterna, vilka växlade betydligt 
på de olika områden som lokalföreningarna omfattade. Stadgarna baserades på denna 
organisations- och arbetsplan och antogs på ett konstituerande möte. I enlighet med 
detta grundades flera lokalföreningar. Mödrarna med många barn fick en utmärkning 
för moderlig gärning av föreningen. Utmärkningen bestod av ett belopp av etthundra 
kronor insatta på ett sparkonto, och tilldelningen av en för ändamålet utarbetad brosch 
med en emaljerad blåklint i mitten, omgiven av en kant i silver. På andra sidan ingrave-
rades moderns namn. Kvinnan symboliserade modern och vars moderskap en symbol 
för. I Alices upprop, i fråga om föreningens grundade, från den 18 mars 1921 till Män 
och kvinnor i Östergötland! lyfte hon fram vikten av barnets framtid. Östergötlands 
barn hade rätt till goda uppväxtförhållanden i ett andligt och materiellt avseende. När 
föräldrarna blev arbetslösa fick lidande barn finansiell ersättning och stöd till utbild-
ning. Förutom detta fick olika donatorer välja på vilket sätt barnen skulle få hjälp. 
Uppropet slutade med ett uppmanande till goda gärningar för barn.100

Den 30 januari 1922 gav Alice ut Sagan om Östergötlands Barn af Alice Trolle. I 
inledningen hittade jag en kvinna som hade en traditionell östgötsk dräkt på sig som 
höll en bukett blåklint i handen. Kvinnan representerade Alice själv. Berättelsen hand-
lar om kvinnans goda gärningar som hon fullbordade under ett liv. Personens drag var 
kärleksfullt som gav denna en ännu starkare moderlig egenskap.101 Den 27 augusti 
1930 publicerade Alice sin verksamhetsrapport »Något om föreningen för Östergöt-
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lands Barn: En återblick och ett framtidsperspektiv.« om föreningens arbete i nio år. 
Föreningen lyckades grunda ett barnsjukhus, vilket togs över av Landstinget. De fram-
tida målen blev för det första att upprätthålla lotteriverksamheten, för det andra avsat-
tes en viss summa för att årligen på morsdag lämna denna till en moder med många 
barn. För det tredje fick föreningen mer stöd för grundandet av ett konvalescenthem 
i anslutning till barnsjukhuset. Alice uppmanade slutligen till samhällets hjälp, sam-
arbete och välvilja.102 Det nya sanatoriet fokuserade på hörselskadade barn, vilka låg 
Alice särskilt varmt om hjärtat.

3.4 Förhållandet mellan vänner och mellan makarna
Under den period Alice och Eric hade bott på Linköpings slott blomstrade deras sam-
varo med samtidens stora män och kvinnor inom olika kulturområden. Dessa besök 
påverkade Alice som person. Tiden blev, såsom hon själv beskrev det, höjdpunkten på 
hennes liv. Gäster som Oscar Montelius och Ellen Key vistades i det gröna gästrum-
met. Rummet fick sitt namn av de vita tapeterna med långa rankor av gröna slingor och 
blad. Oscar Montelius besök uppskattades, då han visade en världskarta och special-
kartor över trakterna kring Persien, Nepal, Indien, Mesopotamien och mindre Asien. 
Med en blyertspenna drog han upp linjerna för de stora folkvandringarna, omstörtning-
arna i mänsklighetens historia, religionernas inverkan i olika tidsskeden och uppfatt-
ningar i moral och religion. Enligt Montelius liknade människan de olika tidsåldrarna 
i en spiral. De kunde sjunka djupt, men också stiga högt, vilket kunde jämföras med 
olika kulturperioder. Några av dem försvann, andra dök upp, men vid varje nytt utvek-
lingsskede nådde mänsligheten ett steg vidare.103

På arkivet hittade jag två för hand nerskrivna tillfällighetsdikter på en pappersbit. 
Enligt min mening kommer dem från Oscar Montelius eller Sven Hedin, då Alice 
umgicks med hustrun Alma Hedin och hans dotter Märta Hedin i Stockholm. Alma 
frågade Alice innan hon åkte till Wien om hon inte kunde tänka sig att utrusta flera tåg 
för barn. Båda kunde skaffa inackordering åt barnen i bra familjer i Stockholm och 
Östergötland. Alice svarade ja, då hon fick 10 000 kronor av en person med begäran att 
Alice efter eget omdöme skulle använda dem till förmån för de hungrande österrikiska 
barnen. Alice gav pengarna till Alma och hon behövde bara redovisa vad hon gjorde 
med dem för Alice.104

I fråga om de två tillfällighetsdikterna presenterade jag redan den ena i inledning-
en av detta arbete som visade tydligt ordet ”hjärta”, vilket också kommer till uttryck 
här i andra dikten.

Det som är hjärtats önskan, är bortom färg och lukt; eljäst finnas rosor, röda 
och gula, i var rosengård. Bäbä Fighäni105

102  Trolle, Alice, Något om föreningen för Östergötlands barn: En återblick och ett framtidsperspektiv., 
(Linköping, 1930).

103  Trolle 1944, Vol.2, s.241.
104  Ibid. Vol.2, s.126.
105  Alice Trolles papper – L92:8 Diverse, Diverse tal och tillfällighetsdikter med mera.
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Enligt min mening blev Alice inspirerad av många äventyrsberättelser från Montelius 
och Hedin. Möjligtvis drog hon några paralleller ut av de två tillfällighetsdikterna. Ett 
bevis på Alice stora hjärta vittnade några rader i det ena brevet som sonen Erik skrev 
och adresserade till historikern och bibliotekarien Uno Erik Wilhelm Willers (1911-
1980). Sonen Erik fick ett annat brev av Alice mycket goda och trogna vän Louise 
Montgomery, daterat den 20 augusti 1974, vilket Uno fick förvara som ”en samtida 
vittnesbörd om utstrålningen som mamma besatt och som gjorde sig gällande även 
i detta illustra sällskap”. Det illustra sällskapet var Louise Montgomery. Brevet från 
Louise skildrade berättelsen om Alices utflykt tillsammans med Louise till Omberg för 
att lyssna på Albert Engströms tal. Under hemfärden åkte adelskvinnorna förbi Ljungs 
slott och Vreta Kloster. Där träffade de Verner von Heidenstam och Otto Frödin. Alice 
berättade stolt för Louise om släkten von Fersen. Berättelserna i brevet skriven av Erik 
till Uno, daterad den 22 oktober 1974, handlade i inledningen om ett hus i Fulltofta 
som Uno lånade. Förvaltaren var Carl-Axel Trolle som tog hand om själva Fulltofta 
godset. Erik ansåg att ”på min tid var det ej fråga om att ägaren själv skulle deltaga i 
fältarbetet. Idag måste han göra det.” Ordet ”idag” återspeglade 1970-talet. I mitten av 
brevet berättade Erik om Louise Montgomerys brev och att han bifogade brevet i detta 
brev. På slutet talade Erik om för Uno att han återvände på vintersemester till Sverige 
samma år och att han kände ”en lättnad att både Mammas och Pappas papper hamnat 
på rätt ställe. Det var ju ingenting som mina barn kunde haft någon glädje av. Nu kan 
de eventuellt tjäna forskningen om det blir påkallat.” Slutligen signerade Erik med 
”Din tillgivne Erik Trolle”. 106

Sven Hellström menade i kortbiografin om Alice Trolle att de provinsiella roman-
tiska dragen om Östergötland förstärktes med Heidenstams författarskap om heliga 
Birgitta och bildandet av Birgittastiftelsen. Alice invigde Birgittastoden på ytterväggen 
av Linköpings domkyrka den 7 oktober 1921. Hennes tal upptäckte jag i hennes per-
sonliga handlingar på Kungliga Biblioteket, men jag såg det inte väsentligt för detta 
arbete. Enligt min mening var Alice en stor anhängare av heliga Birgitta, då hon också 
fick en dröm om att skapa en stiftelse. Detta liknade de uppenbarelserna som Birgitta 
skrev om att hon fick. Förutom detta jämförde Alice syster Micaela under sin vistelse i 
Wien med Birgitta. Alice identifierade sig själv med heliga Birgitta, vilket jag tolkade 
ut av ord som kärlek, hjärta, moderlighet med mera. Gällande Eriks tacksamhet om 
arkivering ansåg Hellström att man emellertid inte ska reservationslöst anta att arki-
vet ger en helt igenom nyanserad bild av huvudpersonen. Sonen, kammarherre Erik 
Trolle, donerade samlingarna år 1971 och hade troligen inför överlämnandet sorterat 
bort en hel del material. Avsikten var att bara återge en bild av den ”officiella” Alice 
Trolle. Enligt Hellström skapade detta i så många liknande fall en enskild arkivbildare 
medvetet eller omedvetet en bild av ”arkivobjektet”.107 Trots det gav Alice indicier i 
sina omskrivningar i texten. Hon berättade indirekt sanningen. I det källmaterialet jag 
fick fram erkände Alice att hon verkligen var en skicklig person. Bilden av aktören 
omvandlas därmed inom forskningen till ett användbart historiskt verktyg.108

106  Alice Trolles papper – L92:8 Diverse, Brev till Willers från Erik Trolle.
107  Hellström 2003, s.17 ff.
108  Förhammar 2000, s.91 f.
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Sommaren år 1912 läste Alice Ellen Keys bok Barnets Århundrade, som fängs-
lade henne djupt. Hon tolkade Ellens tankar bättre än sina egna tidigare moderliga 
känslor, då hon inte visste vad det egentligen betydde att ha barn och att ha fött dem. 
Barn skaffade hon som upprätthållande av traditionen, men hon funderade aldrig över 
vad det innebar att ha skänkt barn livet. Hon förstod inte heller hur väsentlig barnupp-
fostran var och att alla barn föddes med lika förutsättningar. Adelkvinnor tog nämligen 
inte själv hand om sina barn, utan fick hjälp av andra.109 Alice läste färdig boken och 
träffade Ellen Key hösten år 1913 vid Omberg. Från och med denna dag umgicks de 
flitigt och skrev om varandra. Ellen talade om Alice varmhjärtat att: ”Du Alice, är en 
av dem, som upplevat världskriget. Att du ägde denna hjärtats styrka, hade med sig 
det växande, som lidandet ger. Du blev högre, då du böjde dig ned för att tjäna nödens 
och sorgens offer. Därför blev du min vän! Din E.K”.110 Alice publicerade den 11 mars 
1927 boken Personliga Minnen av Ellen Key av Alice Trolle efter Ellens bortgång och 
var med och finansierade boken »Stiftelsen Strand«. Ellens hem omvandlades till ett 
vilohem, dels för intellektuellt arbetande kvinnor, som sökte ro och avskildhet, dels för 
kroppsarbetande kvinnor, vilka under sommarmånaderna behövde stärka sina krafter 
och fick stimulans för sinnet genom vistelsen i en vacker och minnesrik bygd. Alice 
såg Ellen som: ”En ljusgestalt av den mest upphöjda, offervilliga och osjälviska idea-
litet. Hennes hjärta var ej blott sällsamt rent utan ock sällsamt varmt, outtömligt i sin 
omsorg om andra. Det begreppet hon skapade med ordet samhällsmoderlighet hade 
förut uppstått i hennes egen offerviliga själ”.111 I Alices hjärta och minne levde Ellen 
Key för alltid vidare.112

Den unga Alice konstaterade att unga adelsflickor visst hade en uppgift i livet. 
De fördes ut i världen och de hade under ungdomsåren roligt och njöt av sin ungdoms 
sorglösa tillvaro. Dåtidens flickor uppfostrades till giftermål: ”Under denna tid gifte 
man sig inte som idag med avsikt att börja i ett par rum med kokvrå och utan hembi-
träde.”113 På 1890-talet var det vanligt, åtminstone inom kretsarna Alice själv var en 
del av, att man som nygift flyttade in i en tämligen stor våning på flera rum, började 
med två jungfrur, och sedan ökade antalet till tre om ett barn föddes. I övrigt fortsatte 
adelskvinnan livet som förut med att i stor utsträckning gå på baler och nöjen, särskilt 
när kvinnan blev gift med en man som umgicks i de adliga kretsarna. Adelskvinnans 
självbehärskning var en dygd, vilket man fick lära sig, hövlighet en annan, hänsyn en 
tredje. Kvinnan skulle alltid vara artig och belevand även om detta kunde inskränka 
på hennes önskemål eller hennes bekvämlighet. Därtill fick hon lära sig att tänka på 
andra, föräldrarna och alla äldre. Livets mysterier kände en aristokratisk kvinna inte 
till och den funderade inte ens om detta, istället var de fullkomligt ovetande om allt, till 
och med om sexualundervisning. Överhuvudtaget var en adelskvinna ganska hjälplös, 
då det gällde att möta livet och dess krav. De var ovana att klara sig själva och att be-
stämma över sig själva. Enligt Alice krävde olika tidsperioder olika slag av människor: 
”Då alla fick kämpa sig fram, ingenting togs emot någonting för intet. Vad man sår fick 

109  Trolle 1944, Vol.2, s.246.
110  Ibid. Vol.2, s.250 f.
111  Trolle, Alice, Personliga minnen av Ellen Key., (Linköping, 1927), s.5 ff.
112  Trolle 1944, Vol.2, s.264.
113  Ibid. Vol.1, s.174 ff.
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man skörda, vad man hade gett fick man igen, vare sig detta var på gott eller ont.” Alice 
samhällsyn och utbildning till en adelsfröken påverkades av utbildningsreformerna i 
slutet av 1800-talet. Dessa reformer vann inte någon starkare anklang i adelskretsar, 
snarare motarbetades sådana påtryckningar som kom från utanför ståndet. De gamla 
och nya idéerna stötte plötsligt på varandra, vilket framkallade genuskonflikten. Alla 
dessa rörelser och idéer både de gamla och nya idéerna om kvinnor och män hölls 
ständigt levande. De nya idéerna att även kvinnor var med i ”folket”, fick utbildning, 
fick rätt att försörja sig själva, och rent av rätten att säga sin mening i de politiska 
församlingarna, stötte ständigt samman med gamla idéer om kvinnor, kvinnors natur 
och naturliga plats och uppgift. Alice hade möjligtvis insett tidigt att adelskapet för-
pliktade, men att adelskapet inte förbjöd att hjälpa andra människor utanför ståndet. 
Alices handlingar var sociala och kollektiva till sin karaktär. Alice vistades i och deltog 
i olika sociala miljöer, där tillägnade hon sig olika sätt att agera och förhålla sig till i 
sitt liv. En människa levde i och mötte många olika sociala miljöer. Sättet hur den age-
rade och förhöll sig till det, var format av skilda erfarenheter denna fick i olika miljöer 
under sitt liv. Alice tillägnade sig ett habitus, där hon agerade och betedde sig ”natur-
ligt” i en eller flera av dessa sociala miljöer. Alice formade med sitt habitus strukturen 
och samhället. Alice erkände flera gånger att hon under sin livstid hade förändrat sig, 
även om hon utan tvivel var medveten om sitt högaristokratiska ursprung, trots att hon 
tidigt påverkades av de aristokratiska idealen. Hon hade definitivt inget patriarkalt 
förhållningssätt. Under livets gång insåg hon att hon själv bara var en vanlig sårbar 
människa som alla andra. För mig är Alice utan tvivel en filantropisk förebild, genom 
sin personliga handlingskraft och sina frivilliga hjälpinsatser för barn. De omvälvande 
händelserna under 1800-talet satte igång trots negativa påverkningar att många kvin-
nor organiserade sig i förbund och rörelser för att öka rörelsefriheten just för sig själva. 
Frågorna handlade definitivt om utbildning, om ändrade rättigheter i äktenskapet och 
om rätten att vara medborgare med rösträtt och valbarhet.114

Alice var stolt över sin man Eric, då han ”var en man med pondus. Eric Trolle har 
aldrig kunnat mätas med vanliga mått – hans snabba bana och hans många skiftande 
befattningar och ämbeten, medan han ännu var helt ung, bära vittnesbörd därom.”115 
Äktenskapet var enligt memoarerna lyckligt, eftersom Alice flera gånger lyfte fram 
att de under sina arton år i Linköping hade den lyckligaste tiden.116 Den nygifta Alice 
kände innan avfärden till Berlin mellan åren 1897 och 1903 en sorgsenhet för det ovis-
sa och nya som väntade. Hon var glad åt det nya som väntade, nyfiken och undrande. 
Samtidigt var hon ledsen att lämna det gamla livet, sina föräldrar, syskon och alla 
sina vänner. Hon ansåg att hennes känslor inför flytten var helt ointressant, då hon var 
tvungen att rätta sig efter order och att lyda sin make.117 Alice visste att hon inte hade 
något att val än att följa med sin make till Berlin.

Den medelålders Alice kände sin make Eric väl. Hon visste innan Eric åkte till 
Stockholm för att utnämnas till utrikesminister att han utnämndes till sådan. Diplo-

114  Hirdman 2001, s.163 f.
115  Trolle 1944, Vol.1, s.193.
116  Ibid. Vol.1, s.214.
117  Ibid. Vol.1, s.245.
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matisk som hon var, tänkte hon bara tanken, utan att tala om denna för Eric.118 Alice 
hade en stor inverkan på sin make, då hon tog på sig en mängd representativa uppdrag 
efter flytten till Linköping. Samtidigt drabbades Eric av svår hörselnedsättning efter 
en sjukdom.119 Alice insåg att landshövdingens hustru hade många uppgifter, vilka 
hon tydligt uppräknade i memoarerna. Alice var en driftig person och sitt engagemang 
skapade beundran hos hennes make. Eric hade ett stort förtroende för sin hustru. Båda 
var driftiga människor och stimulerade på så sätt varandra. De var inte bara man och 
hustru utan antagligen också goda vänner. Alice yttrade sig bara kort, men konkret 
i biografin om Erics medgivande till hennes resa till Wien: ”Min plan förstods och 
godkändes av Eric”.120 På motsvarande sätt agerade Eric när Alice åkte till Petrograd. 
Hon förklarade för Eric innan avfärden att hon ville göra något speciellt för de ryska 
barnen, vid sidan av kommitténs insamling. Han godtycke och ansåg att hon kunde 
göra det.121 I äktenskapet upptäckte hon att man och fru var likvärdiga. Det fanns ingen 
patriarkalisk ordning i äktenskapet Trolle. Tvärtom Alice tog den överordnande rollen 
när Eric fick sämre hörsel. Alice utvecklade sig till en »maninna« och blev med Eric 
förenade i ett, paret kompletterade varandra.122 Alice bevisade med sitt förhållningssätt 
att genus är ett konstruktivt element i sociala relationer, som bygger på uppfattade 
skillnader mellan könen, där genus ger betydelse åt maktförhållanden. Makten föränd-
ras inom organisationen och representationen och därmed i olika riktningar.123

3.5 Alice Trolles liv i biografimetodens belysning
Nu har läsaren fått en utförlig redovisning om Alices liv och hennes personliga tankar 
och känslor. I den här delen av mitt arbete presenterar jag mitt val av undersökningssätt 
och dess för- och nackdelar samt testresultatet av mitt metodförbättringsförslag (se 
1.8.1).

För min fallstudie visade sig den biografiska metoden som ett lämpligt undersök-
ningsverktyg. Den kan jag rekommendera till andra forskare som skrivit en vetenskap-
lig biografi. I takt med att jag hade läst Alice memoarer fick jag en bättre förståelse 
och inlevelse. Mitt källmaterial stämde överens med memoarernas innehåll, vilket gav 
förut okända insyn och nya forskningsperspektiv i Alice liv. I och med detta kunde jag 
revidera och vederlägga påstående andra forskare hade yttrat om Alice (se 1.8.3 och 
4.), också gällande genus inom högadelns äktenskapsrelation. Texttolkningen krävde 
psykologen och skönlitterära författaren i mig, då memoarerna återgav utförliga livs-
berättelser av en lycklig adelskvinna. Medan jag analyserade, tog jag hänsyn till Bo 
G Halls sex kriterier för utformningen av en biografi. I mina ögon förmådde jag att 
återskapa adelskvinnas livsberättelse på ett grundligt sätt. De datum som upplystes om 
i memoarerna och de datum som jag upptäckte under granskningen av materialet, ska-
pade förutsättningen till att avgränsa och disponera den valda tidsperioden. Alice skrev 

118  Ibid. Vol.1, s.312 f.
119  Hellström 2003, s.28.
120  Trolle 1944, Vol.2, s.127.
121  Ibid. Vol.2, s.145 f.
122  Johansson 1997, s.28.
123  Wallach Scott 2004, s.98.
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en kronologisk biografi som kan karakteriseras som en klassisk biografi. Tillsammans 
omfattade memoarerna 830 sidor. Bearbetningen av berättelserna och skildringen av 
tidsförloppet visade sig naturlig. Under skrivningen fann jag att de av mig konstruera-
de benämningarna till fallstudiets underrubriker liknade memoarernas förlopp. Detta 
gav återigen en självfallen översikt av fakta och visade sig vara fördelaktigt, eftersom 
utformningen blev harmoniskt och kronologiskt.

Orienterar jag mig efter Halls sex undersökningskriterier nämligen att relatera på 
ett utförligt, väl associerad, relevant och fylligt sätt till memoarerna, kan enligt min 
mening en biografisk undersökning bara bli omfattande. Metoden förutsätter forska-
rens djupgående förståelse för huvudpersonens liv och det praktiska utrymmet för en 
persons agerande, vilket inte alls är konstant under en hel livscykel.124 Detta återspeg-
lade memoarerna med att några berättelser skildrade Alice utförligare än andra. Jag 
upplevde detta när jag lade mer fokus på de tematiska områdena. När jag undersök-
te memoarerna och källmaterialet utförde jag tolkningen av materialet med hjälp av 
Martin Kylhammars tankar om genren i texten (se 1.6). Positivt för det första blev att 
jag höll distans mellan huvudpersonens och mina egna påståenden genom en intellek-
tuell kyla till källornas sanningsinnehåll. För det andra var aktörens berättelse intres-
seväckande skriven, vilket gav anledning till en mätning av sanningens kärna. Trots 
det kvarstod ett problem, sant kontra icke sant, om aktörens och mina egna tolkningar. 
Det visade sig att genren med ordet ”hjärta” fanns på många ställen i memoarerna 
och arkivmaterialet. Ordet visade sig tydligt i texten. Igen kände jag att ordet i ”barm-
härtighet och av hela mitt hjärta” mm. Ordet ”hjärta” lyftes fram också emellanåt i 
kursiv form i texten. Författaren använde ordet ”hjärta” i olika syften. Svårigheten 
blev tolkningen av genren, då jag fick tänka efter i vilket syfte Alice som samtidigt var 
författaren av memoarerna använde genren. Ordet ”hjärta” hade minst två betydelser. 
Aktören engagerade sig med sitt hjärta för sina livsinsatser som speciellt framhävdes 
av personen själv i sina memoarer. Författarens ”hjärta” slog för de frivilliga insatser 
och föreningslivet. Ordet ”hjärta” förknippades med Alices uppfattningar om kärlek 
och tro. Enstaka ord och dess innebörd förekom exempelvis med förklaringar så som 
”kristen kärlek” och ”Gud” på många olika ställen i memoarerna. De två tillfällighet-
sdikter om ”hjärta” och ”kärlek” återspeglar huvudpersonens åskådningar. Alice ville 
som författare skapa en speciell bild för läsaren och vinklade sina memoarberättelser 
med just ordet ”hjärta” på ett speciellt sätt, genom att skildra det egna förflutna och den 
egna livsinsatsen. Läsaren skulle få ett godhjärtat och positivt intryck om författaren. 
Denna ville visa sig från sin bästa sida för eftervärlden. Samtidigt upplyser memoarer-
na om att författaren försökte att glänsa lite genom att göra sin text mer intressant. Den 
gör anspelningar, så kallade allusioner, på händelser som hon inte ville nämna offent-
ligt. Möjligtvis ansåg hon att det blev för personligt och därför bröt hon fiktionen. Det 
vill säga att hon klev ur texten för att läsaren inte lika lätt skulle leva sig in i den. Hon 
lämnade på så sätt ett frågetecken för läsaren. Sanningen kan dock anas i memoarerna 
och arkivmaterialet.

Konsekvensen av den biografiska metodens krav yttrade sig även i fråga om mina 
utförliga citat. Syftet var att åskådliggöra det tidsmässiga sammanhanget ”hur tiden 

124  Hall 2007, s.457.
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var”. Avsikten var att skapa en bild för läsaren, som enligt Boel Englund har betydel-
se, då forskaren sätter den biograferande aktören i relation till sin tid. Dels berättade 
huvudpersonen om den förflutna tiden och dels om tidpunkten när memoarerna för-
fattades. Själv balanserade jag mellan ”då” och ”nu” och tvärtom. Forskaren utmanas 
dubbelt, eftersom forskaren med sin förståelse och uppfattning om ”hur det är idag”, 
har levt och lever i ett tids- och förändringsflöde. Den har ingen fast utkikspunkt att stå 
på för att vända sig om bakåt och titta den andres tid (se 1.8.3).125 Henrik Rosengrens 
psykologiska och psykoanalytisk teori (psykobiografi) blev en användbar tolknings-
ram. Denna gav drivkraften för mitt särskilda framhävande av adelskvinnans inre och 
för omvärlden dolda självbild. Flera identifikationsbegrepp dök upp som jag kombine-
rade med det unika och med det allmänna (se 1.2 och 3.). Vid samma tillfälle kontex-
tualiserade jag omgivningen aktören verkade i.126 På så sätt prövade jag Rosengrens 
psykoanalytiska teori.

Resultatet av mitt metodförbättringsförslag visade sig i olika livsområden av Ali-
ces liv. Metoden fungerade som ett lämpligt komplement till den biografiska metoden 
och säkrade kvalitén av källmaterial och undersökningens slutsatser. Faktum är att 
den interkategoriska komplexiteten visade sig på ett naturligt sätt vid granskningen av 
memoarerna och sågs i ”ojämna förhållanden inom existerande sociala kategorier”.127 
Alices förnimmelse om sitt eget livs sanningshalt skapade förutsättningen för att ana-
lysera hennes agerande utifrån föreställningen att människan är en rationell handlan-
de varelse. Under memoarernas granskning upptäckte jag Rosengrens oförenliga och 
motsägelsefulla.128 Leslie McCalls interkategoriska komplexitet och Rosengrens pa-
radoxala utformas av kategoriseringen av märkliga händelsers förhållande. Fokus i 
undersökningen lade jag på relationen mellan de kategorierna. Uppgiften blev att för-
klara denna relation, vilket jag har lyckats med, trots att de kan tolkas av läsaren allt för 
provisoriskt. Till exempel förändrar sig Alice under sin livstid från en rik maka till en 
hjälpsyster och senare i livet till en enkel änka. Personen förändrar sin position i sam-
hället och därmed sin livsåskådning. Hon påverkas av miljön och händelserna i denna. 
Personen växer upp i en säker miljö, vilken förändras till en allt för osäker miljö, med 
ovissheten gällande exempelvis organiseringen av lägenheter och flyttandet mellan 
städerna, som senare förändras till ett något säkrare igen, när hon flyttar till en stad, där 
personen bor i ett stort antal år och som slutligen utvecklar sig till den miljön personen 
lever sista delen av sitt liv. Medan miljön förändrade sig ändrade sig också allting 
runt omkring, närmare bestämt det historiska. Från att ha levt på slutet av 1800-talet 
med de förutsättningarna som funnits just då i Sverige, till däremellan rådande första 
världskriget och mellankrigstiden i Tyskland, Danmark och Sverige, till livet efter an-
dra världskriget i Sverige igen. Tidsförändringen visas på liknande sätt med personens 
berättelse om klädseln. Från att ha haft den finaste balklänningen, till vadmalsdräkten 
Alice hade på sig under sin vistelse i Wien. Särskilt när hon satt på operan med dräkten 
och inte traditionsenligt med balklänningen. Den egna folkdräkten hade Alice på sig 

125  Englund 2001, s.19 f.
126  Rosengren 2007, s.83.
127  Björk 2011, s.68.
128  Rosengren 2007, s.83 f.
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vid föreningens sammankomster, för att vara likvärdig de andra och för att i och med 
det skapa gemenskap. Här upplever jag en ojämlikhet och något onormalt. Balklän-
ningen står för överklassens garderob, vadmalsdräkten visar på något neutralt och en-
kelt, eftersom den bryter mot normerna. Folkdräkten som ska presenterar en enhet, kan 
däremot tolkas som radikalt. Ett annat exempel är när adelskvinnan lämnar sin familj 
för att flytta tillsammans med sin make. Paret flyttar mellan Stockholm och Berlin 
fram och tillbaka, däremellan till Köpenhamn, därefter till Linköping och slutligen till 
Stockholm igen. Med detta visas att ojämlikheter existerar och att det uppmärksammas 
regionala skillnader och historiska förändringar.129 Undersökningsresultatet visade att 
Ann-Sofie Ohlander och Ulla-Britt Strömberg hade rätt i att kvinnor kan överta rent 
praktiskt alla arbeten och sysselsättningar av män.130 Alice tog över Erics tjänst vid 
ankomsten i Linköping till följd av hans hörselskador. Yvonne Hirdman har rätt i att 
genus kan bli tydlig som föränderliga tankefigurer mellan ”män” och ”kvinnor”, där 
den biologiska skillnaden alltid utnyttjas.131 Hirdmans påstående visas i samband med 
McCalls och Rosengrens metod. Historien blir drivkraften för kvinnor som kommer 
in på tidigare manliga platser och utför manliga sysslor samt utmärker sig i manliga 
egenskaper.132

Undersökningen upplyste även om två aktörsperspektiv. När Alice var med sin 
man i Berlin, blev hon tillsagd av sin make att organisera en våning. Hon blev ”in-
satt” i situationen. När Alice fick besök av oinbjudna hungrande människor blev hon 
”utsatt” för situationen. Utmaningen var just att återspegla det stora i det lilla och att 
framställa ett enskilt människoliv för att samtidigt fånga mera generella tendenser och 
övertygelser i den miljö som var Alices. Samhällets tidstypiska händelser syns således 
tydligt med Alices memoarer och arkivmaterial. Strukturperspektivet betonar sam-
hällets strukturella frågor, ”det stora” genom till exempel det ekonomiska läget. Göran 
Norrbys teoretiska utgångsläge från Bourdieu styrks genom mina egna iakttagelser 
utifrån min fallstudie. Pengar var ett medel för en viss livsstil, exempelvis en repre-
sentativ våning som Alice organiserade i Berlin, och det oberoende man strävade efter, 
exempelvis adelskvinnans strävan efter finansiellt oberoende och för att kunna beklä-
da vissa symboliskt laddade högre statliga ämbeten, exempelvis befann sig Eric i ett 
flertal höga ämbeten, vilket återigen visas med Alice som indirekt tog över landshöv-
dingeposten med anledning av Erics hörselskada. Landshövdingens utgifter översteg 
regelbundet intäkterna, vilket Alice indirekt visade genom företagsamheten, vilken 
främjades genom Alices succesiva personlighetsförändring och goda gärningar. Alice 
fick tack vare sin stora inflytelserika vänskapskrets finansiellt stöd för hennes frivilliga 
insatser. Adelskapet förpliktade och förutsatte visserligen tillräckligt med ekonomiska 
resurser, men adelns kapital förlorade marknadsvärde när samhället genomgick struk-
turomvandlingen. Därmed accentuerar aktörsperspektivet ”det lilla” enskilda indivi-
ders och organisationers motiv och handlingar. Alice delade ut mat till svältande och 
fattiga barn och människor i Wien, men blev överraskad av några oinbjudna i sitt rum. 

129  Björk 2010, s.68.
130  Ohlander & Strömberg 2008, s.142 f.
131  Hirdman 2004, s.115 f.
132  Ibid. s.126 ff.
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Kvinnans emancipation tydliggörs utifrån aktörsperspektivet med Ellen Keys idéer 
om sexualitet, där särskilt kvinnans sexualitet inom arbetar- och borgarklassen spelade 
en viktig roll under sekelskiftet 1900. Alice berättade däremot att adelskvinnor var 
fullkomligt ovetande om det mesta i livet, också om sexualiteten. Utifrån struktur-
perspektivet betonas fattigdom orättvisor mm hos de breda massorna. Två världskrig 
formade en stark förändringsvilja hos folket. Förändringsviljan jämnade vägen för 
1900-talets stora politiska utveckling. Det handlade om att bryta upp från 1800-ta-
lets andliga kulturarv, som kriget i grunden och definitivt hade kompromentterat. De 
unga ville vara oanfrätta av allt tyngande gammalt och ansåg sig skuldfria. Kriget rev 
de gamla murarna. Den nya generationen byggde från ny grund, utan att snegla åt 
de förlamande traditionerna, ideologierna, riterna och estetiska normerna. Handlings- 
och diskussionsutrymmet växte i Sverige, där det kulturella etablissemanget samtidigt 
tycktes blodfattigt, där de ekonomiska hjulen snurrade tack vare nya innovationer, där 
det demokratiska genombrottet lovade seger åt det nya, radikala och unga. Sverige 
knöts samman med moderniteten och den goda framtidens sinnesbild.133

133  Kylhammar 2004, s.102.
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4 Sammanfattning och slutsatser
För läsaren vill jag här i sista delen av detta vetenskapliga arbete inledningsvis summe-
ra fallstudiets slutsatser för att kunna ge en retrospektiv bild av min biografiska under-
sökning. Fallstudiets slutsatser presenteras genom att besvara studiets frågeställningar 
ett och två. Därefter diskuterar jag utifrån de forskare som jag presenterade i forsk-
ningsläget om allmänna och genusspecifika tolkningar. Därpå presenterar jag mina 
egna tankar kring en teori och behandlar arbetets tredje frågeställning. Avslutningsvis 
ger jag rekommendationer till vidare forskning.

Vilken funktion kunde en adlig kvinna ha i samhället kring sekelskiftet 1900?
Alice upplevde en klassisk uppväxt inom adeln, vilket innebar att hon fick rätta sig 
efter aristokratins regler. Men samtidigt njöt hon av en trygg och säker uppväxt inom 
hennes familj, vilket memoarerna upplyser läsaren om. Hon tränades vid sidan av sina 
studier för den ansvarsfulla uppgiften att bli maka, mor och husmor. Redan som sex-
tonåring visade Alice sin pliktkänsla, sin driftighet och skicklighet genom konfirmatio-
nen, vilket hon på liknande sätt visade som tjugoåring under balen, där hon mötte sin 
fästman Eric Trolle. För 1800-talets adelskvinnor blev makt knappast en primär och 
framträdande del av identiteten, eftersom det patriarkala begränsade adelskvinnors ut-
vecklingsmöjligheter fram till 1890-talet. Linjerna för ett gott aristokratiskt kvinnoliv 
bestämdes av släkten och familjen. Adelskvinnans roll och syn förändrades därför bara 
långsam under 1900-talet (se 1.5.1).

Alice följde som ung flicka med sin mamma till fattighuset för att skänka bort 
färska bullar och bröd samt påsar med kaffe och socker till gamla nunnor som delade 
ut mat till de fattiga. Hon kom på så sätt redan som liten i kontakt med olika delar av 
samhället. Alice förstod att det fanns klasskillnader i samhället, då de flesta männ-
iskorna var fattiga. På samma sätt såg hon upp till sin hörselskadade svärmor Ebba 
Trolle, som hade en begåvning för ekonomi och sjukvård. Hennes svärmor tog inte 
bara hand om gården och lantbruket, utan också om sitt tjänstefolk, särskilt när de var 
i behov av medicinsk hjälp. Enligt min mening väckte Ebba stor beundran hos Alice, 
då Alice såg Ebba som förebild beträffande tjänstefolkets hälsa. Men hon upplevde 
sin svärmor som en klassisk gammal adelskvinna, som var tvungen att ta hand om 
verksamheten efter makens död. Alice var förvånad över gamla allmogekvinnor som 
fortfarande markerade sin underordning genom att kyssa svärmoderns klänningsfall 
år 1893 (se 1.5.1). Emellertid stod Alice som typ för den moderna adelskvinnan som 
också blev en trendsättare för den nya generationen. Uppmuntrandet kom möjligtvis 
från Alices mamma som hade ett stort inflytande på sin dotter. Alice måste ha lärt sig 
liberalare ståndpunkter om kvinnans ställning inom adeln av sin mor, trots att hon hade 
genomgått en aristokratisk uppväxt.

Under utlandsvistelsen i Berlin lärde Alice sig snabbt att vara självständig. Första 
uppdraget av maken Eric blev att organisera en våning och tjänstefolk inom några da-
gar, då han var tvungen att arbeta. Han förväntade sig enligt tradition att hustrun skulle 
klara av detta. För Alice kändes det i första början som en omöjlig uppgift. Hon satt 
och grät på hotellrummet, men insåg efter några minuter att hon inte hade något annat 
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val. Genast började hon med uppdraget och började samtidigt lära sig tyska. Under 
de åren paret flyttade mellan Berlin, Stockholm, Köpenhamn och Linköping, agerade 
Alice som skicklig hemmafru och moder. Förklaringen till Alices avvikande agerande 
är möjligtvis att” adelskap förpliktade och en osjälvisk hållning var förutsättningen” i 
Bourdieus bemärkelse (se 1.5.1). Alice insåg att äktenskap och adelskap förpliktade, 
trots att hon hade andra förväntningar och planer i början av äktenskapet. Alice visade 
i och med det att hon hade ett modernare förhållningssätt till adelskvinnans uppgifter 
inom äktenskapet, än de adelskvinnorna som var ovana att klara sig själva och att 
bestämma över sig själva. Adelskvinnor var hjälplösa när det gällde att möta livet och 
dess krav. Alice däremot visste att hon var självständig och att hon var lika mycket 
värd som män (se 3.4).

Ordet moderlighet var ett ledande begrepp i det dåvarande samhället. Detta åskåd-
liggjordes med Alice väninna Fanny von Wilamovitz-Moellendorffs artikel om moder-
ligheten i Svenska Dagbladet och med Ellen Keys nydefinition av ordet moderlighet 
omkring år 1912. Alice upptäckte under denna sommar, medan hon läste Ellens bok 
om »Barnets Århundrade«, att hon förstod Ellens ord bättre än sina egna moderliga 
känslor hon hade hittills haft. Aldrig tidigare tog hon reda på vad det betydde att ha 
barn och att föda barn. För Alice kändes det som en naturlig och vardaglig sak, men 
hon funderade aldrig över, vad det innebar att ha skänkt liv till ett barn. Enligt Hirdman 
började idealet om moderligheten och dygden inom adeln under 1700-talet, då det var 
i enighet med ”naturens lag” som fortsatte in på 1800-talet med naturvetenskapliga 
lagar och metoder(se 1.5.3). Moderskap gav en kvinna trygghet och ro, då denna upp-
fyllde en konventionell roll. Den välkända klassfrågan handlade inte bara om dåliga 
eller goda mödrar, utan bestod ut av komplicerade moderskapsvillkor, vilka utgjorde 
en del av känsloladdade situationer, särskilt vid födande och små barns död (se 1.5.1). 
Enligt min mening följde Alice den aristokratiska traditionen och uppfyllde sin plikt 
genom att skaffa barn. Hon hade Eric som kunde försörja henne och barnen. I Bourdie-
us terminologi handlade det om att adelns status i samhället förutsatte tillräckligt med 
ekonomiska resurser(se 1.5.1). Paret hade ett bekymmerfritt liv, eftersom det aldrig 
nämnts något om finansiella svårigheter.

Alices liv förändrades återigen när paret bestämde sig för att flytta till Linköping 
år 1912. Eric blev landshövding, men hans dåliga hörsel blev snart ett hinder för ho-
nom vid representationer och aktiviteter. Han drog sig ur sitt ämbete och lät Alice 
indirekt representera landshövdingen. Gränserna mellan manliga och kvinnliga sfärer 
överskreds ibland, utan att könstillhörigheten blev oklar (se 1.5.1). När tågolyckan i 
Malmslätt inträffade, begav sig Alice till olycksplatsen, medan Eric åkte båt med en 
delegation på Göta Kanal. På plats såg Alice många döda och svårt skadade som frak-
tades till lasarettet i Malmslätt och i Linköping. Från och med denna dag tog hon beslut 
om att hjälpa sjuka människor som hjälpsyster som hon två år senare bevisade under 
sin hjälpinsats i första världskriget. Alice kunde hjälpa till med personliga insatser, då 
hon hade en stark inre vilja. Hon visste hur hon kunde utnyttja sina kontakter inom 
adeln. Förutom detta var hon medveten om att det var viktigt att kunna försörja sig som 
adelskvinna. Hon visste att hennes man var beroende av henne och att det var hennes 
uppgift som hustru att stötta honom. Ord som emancipation och kvinnligt entreprenör-
skap präglade således Alices lokala stödverksamhet.
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Vilken inflytelse kunde hon ha i politiska och sociala grupper?
Under vistelsen i Wien år 1914 assisterade Alice som hjälpsyster på lasarettet och 
träffade många sårade och döende soldater. Alice kunde inte längre le och skämta på 
samma sätt som tidigare. När hon för andra gången åkte tillbaka år 1919 hjälpte hon 
många svältande barn. Detta berörde henne djupt och efter hemkomsten grundade hon 
sin organisation »Provinz Östergötland«. Hon fick ett stort stöd från många givmilda 
östgötska donatorer och samlade in en stor summa med pengar, kläder och mat. Till-
baka i Wien öppnade hon »Östergötlands Barnkrubba i Wien« och en barn bespisning. 
Alice organiserade tillsammans med Alma Hedin och det svenska Röda Korset husrum 
till hungrande österrikiska barn i Stockholm och i Östergötland. Hon annonserade i 
lokala och nationella tidningar. Kommittén hjälpte till med inackorderingen hos de 
östgötska familjerna. För de österrikiska barnen engagerade Alice sig helhjärtat och 
utöver det vanliga. År 1922 åkte hon tillsammans med sin egen kommitté och svenska 
Röda Korsets delegation till Petrograd i Ryssland. Under denna tid utvecklade Alice 
ännu djupare känslor för barn och insåg vikten om att hjälpa människor, då hon in-
såg att barnen var oskyldiga offer av kriget och att kristlig kärlek och barmhärtighet 
behövde sätta sig över politiska förhållanden (se 3.3). Till insatsen fick hon inte lika 
mycket hjälp av donatorer och organisationer, men samtliga hjälpmedel räckte för att 
stötta verksamheten på plats. Under sommaren år 1926 tackade staden Wien och den 
österrikiska presidenten Alice och det svenska Röda Korsets organisation för deras 
hjältebragd under första världskriget. Alice hade under sin vistelse i Wien blandade 
känslor, vilket hon uttryckte med en iskall hand som kramade om hennes hjärta. Hon 
kände att tacksamheten inte riktigt uppskattades på samma sätt hon hade förväntat sig.

Efter hennes egna och svenska Röda Korsets hjälpinsatser i Wien och Petrograd 
fokuserade hon på lokalt plan på de östgötska barnen. I och med detta blev hon allt 
driftigare som ordförande i sina föreningar. En hel natt behövde Alice för att tänka 
igenom sin nya organisation som hon döpte till »Förening för Östergötlands barn«. 
Under tjugo år av sitt liv investerade hon alla sin energi, sitt intresse och sitt hjärta för 
föreningslivet. Hennes förening lyckades att grunda ett barnsjukhus, vilket senare togs 
över av Landstinget. Förutom detta inrättade hon ett konvalescenthem för barn. Ali-
ce engagerade sig också för moderligheten genom att hedra barnrika mödrar med en 
medalj och pengar. Alices succesiva personlighetsförändring hade något att göra med 
den samhälleliga strukturomvandlingen. Adeln hade med sina värdefulla ekonomiska 
resurser, sitt symboliska och sociala kapital absolut ett fördelaktigt utgångsläge i den 
samhälleliga strukturomvandlingen. Hon lyckades med hennes personliga insatser, vil-
ket hon bara kunde göra tack vare sin successiva personlighetsförändring. Hon ville 
bidra lika mycket till familjens lycka genom att göra sig oberoende av sin partner, 
vilket enligt min mening var banbrytande för denna tid. Hon representerade dåtidens 
moderna kvinna som ville leva sitt eget liv och ville ha sina egna sysselsättningar vid 
sidan av sitt äktenskap. Hon hade visserligen officiellt en patriarkalisk inställning, men 
den ifrågasätter jag. Alice hade en förmåga att anpassa sig i vilken miljö hon än befann 
sig i. Hon var neutral och underordnade sig människor hon umgicks med.

Den unga Alice träffade sin Eric just på en bal när hon fyllde tjugo år. Relationen 
inleddes med att Eric som inte tyckte om att dansa frågade Alice om lov. Eric var inte 
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lika intresserad av att dansa, men vågade fråga Alice om lov. På 1890-talet var det 
vanligt att man som nygift flyttade in i en tämligen stor våning på flera rum, man bör-
jade med två jungfrur och sedan ökade man antalet till tre om ett barn föddes. I övrigt 
fortsatte adelskvinnans liv som förut med att i stor utsträckning gå på baler, särskilt 
när kvinnan blev gift med en man, som umgicks i de adliga kretsarna. Adelskvinnans 
självbehärskning var en dygd, vilket en ung adelskvinna fick lära sig, hövlighet en 
annan, hänsyn en tredje. Kvinnan fick alltid vara artig och belevande även om detta 
någon gång inskränkte på hennes önskemål eller hennes bekvämlighet. Därtill fick hon 
lära sig att tänka på andra, föräldrar och alla äldre. Livets mysterier kände en adels-
kvinna inte till och den funderade inte ens om detta, istället var de dåligt underrättade 
om många aspekter i livet, bland annat om sexualiteten. Alice kände sig som nybliven 
hustru stolt över sin man, då hon såg honom som en man med pondus. När Alice som 
nygift för första gången flyttade utomlands till Berlin mellan åren 1897 och 1903 var 
hon glad för det nya som väntade, men hon var i början av sitt äktenskap inte van vid 
att leva som hustru, eftersom hon själv konstaterade att det bara var att rätta sig efter 
order och att lyda. Det vill säga hon kompromissade med sig själv igen, även om hade 
en modernare uppfattning om en adelskvinnans uppgifter i livet.

Den medelålders Alice trivdes i Linköping, då hon själv hävdade att det var den 
lyckaste tiden tillsammans i parets liv. På liknande sätt bevisas här att Alice tyckte om 
sin frihet att kunna utvecklas inom äktenskapet och om sina sysselsättningar, där hon 
i liknande grad utvecklades. Alice insåg att adelskap väl förpliktade och det ingick att 
hjälpa andra människor utanför ståndet. Därför engagerade hon sig med flit för barn, 
människor och för sina föreningar. Politiska, ekonomiska och ”sociala” förhållandena 
omkastas, när extrema historiska perioder med knapphet, kris och krig inträffade (se 
1.8.2). Äktenskapet bestod av respekt, förtroende och kärlek. Det stora förtroendet 
kommer till uttryck med Erics medgivande för Alices resor. Oftast förstod och godkän-
de Eric idéerna Alice hade. Paret måste ha haft en öppen dialog och de respekterade 
och beundrade varandra. Därutöver talar detta beteende om att paret hade anpassat sig 
efter varandra och att de samarbetade med varandra. Erics hörselskada var obestridligt 
den inofficiella anledningen, varför paret flyttade till Linköping, trots att paret angav 
tre officiella skäl, av vilket två berörde parets barn. Detta gav Alice anledning till att 
särskilt fokusera på barn med hörselskador på slutet av sitt liv. Tillsammans skapade 
de en stark band mellan varandra, då Eric var beroende av Alice och tvärtom. Alice 
och Eric var sociala människor och engagerade sig mycket för konst och kultur. Kända 
personligheter så som Oscar Montelius, Sven Hedin och Ellen Key gästade hos paret 
på slottet under sin tid i Linköping. Den sociala bekantskapskretsen var stor under 
såväl de åren paret hade bott utomlands som i Sverige. Matsedeln Alice utformade 
för en kväll i slutet av september 1909 vittnade om Alice matkunskap och om parets 
framstående gäster.

Alice har levt i en tid som påverkat hennes handlande och sätt att se på en kvinnans 
uppgift, inte minst blev hon påverkad av den stora könsdiskussionen, kvinnans eman-
cipation och av kvinnor, men även män i sin vänskapskrets. Enligt Hirdman hade just 
likheten mellan män och kvinnor en systemförändrande dynamik. Den representerade 
en biologisk, substantiell kvalitet som hade en förändrande kraft som var av överskri-
dande kraft. Den mänskliga förmågan och förutsättningen för upplevelse och uppfatt-
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ning, var enhetlig hos män och kvinnor. Vissa kvinnor och män, har trots de genus-
systembevarande strukturerna, tankarna och praktikerna, ständigt insett att könen var 
likvärdiga (se 1.8.2). Enligt Alice krävde olika tidsperioder olika slag av människor, då 
alla fick kämpa sig fram, ingenting togs emot någonting för intet. Vad man sådde fick 
man skörda, vad man hade gett fick man igen, vare sig detta var på gott eller ont. (se 
3.4). Med tanke på Alice hjälpinsatser, framförallt på hennes sista resa till Petrograd, 
där hon hade mindre hjälpmedel till förfogande, var den främsta orsaken till mindre 
donationer, krigets hårda påfrestningar i Europa, vilka också drabbade Sverige. De 
nödvändiga ekonomiska resurserna uteblev för hjälporganisationerna. Detta berodde 
dels på rika borgerliga gruppers ideal och livsstil som försvann under kriget och dels 
på den framgångsrika mellankrigsgenerationen som istället donerade sitt kapital till 
välgörande och kulturella ändamål med väntan på en framtidshyllning i forma av per-
sonliga monument. Den senare utvecklande mellankrigsgenerationen fortsatte med att 
bidra till en snäv inställning till den svenska socialhjälpsstaten. Den dåvarande provi-
soriska lösningen blev en blandning mellan privata och offentliga lösningar som gav 
trots allt positiva impulser åt varandra. Det rådande privata ansvaret fördelades under 
socialhjälpsstaten, då en (ny)liberal ideologi fanns. Den därefter socialliberalistiska 
ideologin rotade och förkovrade sig med försyn på medborgarnas utövning av sina fri- 
och rättigheter. Det positiva blev att ett skifte mellan socialhjälps- och välfärdstaten 
inträffade omkring 1930-talet. Första världskriget markerar linjen för filantropins av-
stannande. Det ”gyllene” 1920-talet tenderade till olika slags kriser både ideologiska, 
organisatoriska och praktiskt politiska. Tidsperioden präglades av människors brustna 
illusioner och tankar på en ny ideologisk mall för att kunna tackla de framträdande 
sociala problemen. Därför fick Alice kämpa sig fram till sin lycka genom att engagera 
sig helhjärtat i sina olika projekter och att arbeta hårt för adelskvinnans rättigheter i 
samhället. På så sätt bidrog hon till adelskvinnans emancipation och frihet. Hall har 
i och med det rätt, då genusforskning har bidragit till värdefulla landvinningar inom 
biografiskrivningen, vilket innebär att den traditionella frågeställningen om spänning-
en mellan aktör och struktur i viss mån ändrat karaktär. Hittills presenterades den en-
skilda individens roll, det faktiska handlingsutrymmet och de formella och informella 
ramarna. (se 1.8.2). I mitt fall kunde jag kombinera aktören och strukturen och således 
precisera sammanställningen.

I undersökningen av memoarerna upptäckte jag dessutom en stark koppling mel-
lan tron och filantropin. För det första var Alice en troende människa. För det andra 
påverkades hon av de dåvarande ideologierna. Det är ingen orimlig teori, eftersom 
Bourdieus symboliska kapital har sitt ursprung i det ekonomiska kapitalet som är ett 
mycket allmänt begrepp, men den fångar också in förhållandet av vissa människor 
eller institutioner, examina eller titlar, konstverk eller vetenskapliga arbeten som får 
tilltro, aktning, anseende, renommé, prestige. Dessa egenskaper känns igen och tolkas 
som hedervärdig, aktningsvärd, sannfärdig, överlägsen, men de är allmänna och de vi-
lar på olika gruppers trosföreställningar. Symboliskt kapital är ett relationellt begrepp, 
det tolkas som någonting som är värdefullt och som tillskrivs värde. Det finns flera skäl 
för min teori. Alice jämförde syster Micaelas person och karaktär, under tiden som hon 
arbetade frivilligt på lasarett i Wien, med den heliga Birgitta. Själv invigde hon några 
år senare hela Birgitta statyn på domkyrkans vägg. Alice talade om för Eric innan hon 
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åkte till Ryssland att kristlig kärlek och barmhärtighetskänslan behövde vinna över de 
politiska förhållandena. Alice såg sin kärlek som något frivilligt. Många andra kvin-
nor såg kärleken som plikt. Alice hade ett stort hjärta för barn och människor. I sina 
memoarer använder hon sig ofta av ordet ”hjärta”. I hennes arkivhandlingar upptäckte 
jag två tillfällighetsdikter som handlar om människans kärlek och ödmjuka hjärta. Den 
ena jag nämnde inledningsvis berör även diktaren Nizamis tragiska barndom. Möjligt-
vis kände Alice till Nizamis öde. Enligt min egen tolkning ville hon i och med detta 
officiellt visa att hon var en person som förtjänade och fortfarande förtjänar aktning av 
eftervärlden. Alice ville bli ihågkommen på ett hjärtligt och ödmjukt sätt. Detta bekräf-
tas också av sonen Erik i ett personligt brev till Uno Willers år 1974. Erik skickade ett 
brev han fick av en gammal vän av Alice, Louise Montgomery, till Uno och bifogade 
brevet i sitt brev. I Eriks personliga brev stod att Louise brev skulle vara ”en samtida 
vittnesbörd om utstrålningen som mamma besatt och som gjorde sig gällande även i 
detta illustra sällskap” (se 3.4). Hellström har rätt därmed att Erik hade sorterat bort 
Alice personliga dokument innan donationen år 1971 till Kungliga Biblioteket. Arki-
vet skulle ge i framtiden en helt igenom nyanserad bild av Alice (se 3.4). Oavsett detta 
hörs Alices röst mellan raderna, den inofficiella versionen talar sitt eget språk.

Vilka konsekvenser för en fallstudie får den biografiska metoden?
Under de senaste två årtionden har den enskilda individens betydelse för och direkta 
påverkan på det historiska skeendet tagits upp, till behandling ganska så frekvent i den 
svenska historievetenskapliga debatten. Huvudproblem med den biografiska metoden 
har hittills varit att den allmänna gångbara undersökningens slutsatser inte betraktades 
som källmässigt verifierbara slutsatser. Källmaterialet bestod huvudsakligen av Alice 
Trolles memoarer, som jag kompletterade med arkivmaterial och olika böcker som 
huvudpersonen publicerade under sin livstid. I förhållande till hela mitt material, såg 
jag mig som verklighetsskildrare, som läste memoarernas berättelse som ett dokument, 
som återspeglade just en underliggande verklighet. Däremot som berättare läste jag 
materialet, som en form eller en del av verkligheten eller av ett socialt fenomen. På så 
sätt blev mitt biografiska material som ett fönster, genom vilket det var möjligt att stu-
dera händelser i en individs liv. Problemet är återigen att materialets heuristiska värde 
förminskas, vilket förorsakar diskussionen om källmaterialets validitet och reliabilitet. 
Min uppgift bestod däri att studera de verkliga händelserna, eftersom memoarerna 
liknade en fiktion. Därför lyfte jag memoarernas validitet och reliabilitet med böcker 
och arkivmaterial som faktiska bevis, vilket löste reliabilitetsproblemet. Memoarernas 
validitet och reabilitet är dock problematiskt, eftersom memoarerna framställde bara 
det viktigaste utifrån Alices lyckliga liv. Alice levde i ett vakuum utan att avslöja och 
belysa. Min uppgift var att läsa fram en underliggande verklighet i hennes text och att 
hålla kvar analysen på en textuell nivå. Vilken person hon i själva verket var, kommer 
alltid vara en gåta. Enligt den självbiografiska genrens regler finns det en verklig per-
son där ute vars liv det är möjligt att skriva om. Alice skapade dock inte en verklig 
person, utan enbart ett subjekt i texten, då det inte finns en verklig person bakom 
texten. Denna person existerar enbart i ett annat diskurssystem. Trots det bedömde 
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jag memoarerna som faktum, som en meningsskapande konstruktion och beskrev de 
erfarenheter på vilka memoarerna baserade på.

Fallstudiets undersökning vidgades ytterligare med en metod. Syftet var att visa 
att den biografiska metodens slutsatser är verifierbara. Jag testade McCallas tredje 
förhållningssätt, intersektionaliteten, och Rosengrens förslag om det motsägelsefulla, 
genom att ändra på riktningen, från en rik kvinna till en fattig kvinna. Resultatet blev 
att Alice förändrades under sin livstid från en modern adelskvinna med höga anspråk, 
till en anspråkslös modern adelskvinna, som hade ett medmänskligt hjärta för barn och 
människor. I fråga om hennes stora hjärta lämnade hon genrer i texten, vilka var lätt att 
hitta och skulle visa Alice för läsaren på ett speciellt sätt. Möjligtvis hade ordet hjärta 
en stor betydelse för Alice. Enligt min mening måste ordet ha haft det, då jag hittade 
två tillfällighetsdikter i hennes personliga handlingar i hennes arkiv. Alice har aldrig 
lidit av ekonomiska problem, men såg runt omkring sig nöd och elände, vilket föran-
ledde henne att tänka om genom att anpassa sig efter situationen. I fallstudien framgår 
att Bourdieu och Norrbys ligger helt rätt med att adeln och ofrälse valde exakt samma 
vägar, gällande förvärv, omplacering av olika slags kapital och att bådas livsstilar på 
kort sikt helt jämnades ut. ”Det stora” återspeglas just genom till exempel det ekono-
miska läget. Samtidigt kom de samtida samhällsförhållandena upp på ytan i memoa-
rerna, eftersom Alice berättade om den dåvarande rådande livssituationen, om hennes 
egna och andras levnadsbetingelser. Memoarerna liknade en narrativ livskedja, då Ali-
ce skapade kontinuerliga kronologiska berättelser genom att rekonstruera händelserna.

Aktörsperspektivet spelar en avgörande roll här. Alice blir en central person i min 
fallstudie. Poängen var just att inte bedöma Alice bara som betraktare, utan som teore-
tiker. Exempelvis skildrade Alice fattigdom på olika sätt, vilket enligt min mening kan 
ges varierande betydelse. Alice kom i kontakt med fattiga människor redan som barn. 
När hon var en vuxen kvinna träffade hon på sårade och döda soldater under första 
världskriget i Wien, om skadade och döda passagerare efter tågolyckan i Malmslätt, 
om olika fattiga patienter som behövde vård på lasarettet i Linköping, om barn och 
människor som hade behov av mat i Wien och Petrograd och slutligen om fattiga barn 
och mödrar som var i behov av finansiellt stöd i Östergötland. Alice hjälpte mig med 
hennes struktur i memoarerna att skriva historia framlänges. Samtidigt visade hon mo-
tiv och handling i och med det ”det lilla” aktörsperspektivet. Memoarer blir således 
oersättliga, då dem överbygger klyfterna mellan ”det stora” och ”det lilla” aktörsper-
spektivet. Även Hall var behjälplig med sina sex utförliga och strukturella punkter 
om hur en biografisk metod skulle analyseras. Problematiskt blev dock att samtidigt 
skildra memoarerna och de samtida samhällsproblem, även om Alice inkluderade ofta 
sådana händelser, som passade in i berättelsen som helhet. Därför presenterade jag i 
mitt vetenskapliga arbete styckvis de samtida samhällsförhållanden och strukturom-
vandlingar. Läsaren skulle introduceras succesivt i de olika områden och få således en 
djupare insyn i de dåtida förhållandena. Fördelen blev att just denna bakgrundsinfor-
mation kunde få sin plats i detta arbete.

Min metod i korthet bygger på en kontextualisering av aktörens villkor och inne-
bär att alla dessa olika erfarenheter Alice var med om, passade in i det som tidigare 
forskning har kommit fram till om adelskvinnor. En sak upptäckte jag trots det, näm-
ligen att Alice ansågs av några forskare för en kvinna med ett patriarkaliskt förhåll-
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ningssätt. Jag har visat med resultatet av min fallstudie att Alice var en modern adels-
kvinna som påverkades av de förhållanden som rådde just under denna tid. Alice hade 
förmågan att anpassa sig efter situationen. Därför framförde mina resultat något nytt 
och jag lyckades skapa en helhetsbild av livshistorien samt en teoretisk insikt. Utifrån 
denna ståndpunkt rekommenderar jag den biografiska metoden för biografiförfattare. 
Forskaren kompletterar med faktiska bevis och med efter genusanpassade metoder 
samt att den har det motsägelsefulla ständigt i åtanken. Enligt min mening kan man 
diskutera i oändlighet om memoarernas validitet och reliabilitet, eftersom dessa aldrig 
kan återspeglar en persons verkliga liv, men trots det kan arkivmaterialet hjälpa fors-
karen att styrka vissa delar i memoarerna. Det blir pusselbitar som styrker validiteten 
och reliabiliteten av memoarerna.

Vad kan vidare vara intressant att undersöka inom detta fält? Efter min analys av 
Alices memoarer och arkivmaterial finns flera områden som kan undersökas. I början 
av 1900-talet skedde en stor strukturomvandling i Sverige. Tyngpunkten skulle man 
kunna lägga på Alice Trolle omkring 1920-talet. Undersökningen kan ske från det att 
hon gifter sig år 1893 och framåt. 1920-talet är en mycket händelserik tidpunkt i his-
torien. Dels kallar man den perioden ”det glada 1920-talet” och dels också är det ett 
skede full av depression som avslutades med börskraschen år 1929. Den ekonomiska 
situationen i världen drabbade även Sverige då. Vidare vore det intressant att forska 
om de blinda barnens liv i Östergötland, eftersom Alice engagerade sig helhjärtat för 
hörselskadade barn och vuxna. Alice berättade också om släkten von Fersens konkurs 
under 1800-talet. Här skulle man kunna dra paralleller till släkten Piper och deras 
ekonomi och hjälp de erbjöd Alices farmor och farfar. Det kan också vara intressant att 
undersöka Alice relation till Ellen Key och hur de båda kvinnorna utvecklade sin rela-
tion till varandra och till alla runtomkring dem. En skönlitterär studie av Alices memo-
arer och några av hennes böcker hon publicerade vore ett annat förslag. Tyngpunkten 
skulle man kunna lägga på just ord som hjärta och kärlek. Förutom detta skulle man 
kunna inom denna gren analysera Alices barnbok och tolka Alices personliga tankar 
om barn från ett pedagogiskt perspektiv. Det går också att belysa denna periods mode 
och design tack vare den detaljrika beskrivning som Alice lämnat efter sig. Här skulle 
man kunna lyfta ut just den delen och vidareutveckla detta.
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