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Alf Åberg 

FÖRHISTORIEN TILL "VÅR SVENSKA HISTORIA" 

Det kom ett brev till Krigsarkivet för en del år sedan från en arkeolog i 
Leningrad. Han berättade att slottet Koporie skulle restaure ras av de sovjet
ryska myndigheterna. Koporie ligger i det gamla svenska lngermanland mellan 
Narva och Nyen, och under hela stormaktstiden låg en svensk garnison i fäst
ningen. Arkeologen som var vetenskaplig ledare för restaureringen bad nu om 
kopior av de befästningsritningar och rela::oner CJlO detta gränsfäste, som den 
svenska regeringen en gång hade underhållit. 

Jag satt en stund med brevet i handen och tänkte. Det fanns tydligen folk med 
andra värderingar av historiska minnesmärken än dem vi lagt oss till med. Här 
i Sverige får de fattiga församlingarna på Gotland så gott det går underhålla 
sina oersättliga medeltidskyrkor och sedan låter vi dem förfalla. Här river vi 
hänsynlöst 1700-talshus och många andra minnesmärken från gångna skeden för 
att ge plats åt ekonomiskt mera lönsamma projekt. 

Att restaurera Koporie kan inte vara någon lönsam affär för staten. Ändå gör 
man det. Andra folk har genom hårda öden lärt sig vad vi så småningom kommer 
att inse. Historien är inte bara ett orienteringsämne eller en hobbyverksam
het, och det förgångna är inte något som man förvisa till museer eller till 
Skansen. Historien är viktig. Den angår oss alla. Den är ett folks minne, och 
utan minne kan en människa inte fungera och ett samhälle inte bestå. Historien 
är en del av vår identitet som folk och nation tillsammans med språket och 
traditionerna, och till den är vi alla arvtagare. 

Sverige idag erinrar mig om en av Jesu liknelser, om den rike ynglingen som 
lever upp sitt kapital, si.It arv från det förflutna. Man vill ju gärna drama
tisera, och minnet leker gärna med i sådana lekar, men jag tror att det var 
just då jag fick ingivelsen att skriva en svensk historia som en ren reaktion 
mot historieföraktet, mot den pietetslöshet mot det förgångna som råder på 
många håll i vårt land. Men hur skulle historien skrivas? 

En levande och färgrik historieskrivning 

Varje historiker har sitt temperament, sin syn på det förflutna. Ofta blir 
denna syn konservativ. Man uppfattar historien som en slags fast pelare i kul
turarvet, som man kan luta sig emot. Så är det inte alls. AJI historia handlar 
om förändringar av samhället, av kartbilden, av människors värderingar. På 
samma sätt är det med historieskrivni ngen. Förr i tiden lät man gärna histo
rien handla om krig och kungar och stora män. Kvinnor och barn fanns inte med. 

- Nu har den ekonomiska och den sociala historien gett oss en annan syn. 

Historien angår oss alla. Jag var klart medveten om att min historia sku lle 
vara en svenska folkets historia. Den skulle göra nu levande generationer 
solidarisk med gänga generationer och visa hur viktig historien är när det 
gälle r att förklara varför vi blivit sådana vi är i dag. 

Det skulle inte vara en grå och färglös historia. Den skulle skrivas så levan
de, så färgrik och djärv som den förtjänade med fyllig smak som en nöt eller 
ett äpple, som något som angår oss alla. 



-~ 

I diskussion med Vilhelm Moberg 

.Jag hade börjat så smått att skissa på den, när Vilhelm Moberg kom upp till 
mi~ på Krigsarkivet. Han höll just på med sin svenska historia. Han hade två 
bekymmer som han efter hand anförtrodde mig. Det ena gällde den ideologiska 
sidan. Han hade föresatt sig att skriva om det svenska folket och var av prin
cip motståndare till kungar och annan överhet. Det gick bra att skriva folkets 
historia så länge hans personlige fiende, tyrannen Gustav Vasa, regerade. 

Inte heller Gustav Il Adolf behövde Moberg hesitera för. Också han var en 
förtryckare av folket. Tänk bara hur han som 18-åring härjade i Norra Skåne. 
Var det 21 eller 24 socknar han brände? Moberg ville veta det exakta antalet -
ha n var mycket exakt och ambitiös som forskare. Jag letade fram uppgifter. 
Gustav Adolf uppger själv i ett brev att han bränt 24 kyrksocknar och lagt 
staden Vä i aska. Nå~ot motstånd hade han inte mött i Skåne utan "grasserat, 
skövlat, bränt och ihjälslagit alldeles efter vår vilja". 1612 års dansk-sven
ska krig var ett barbariskt krig och kungen uppträdde inte en bit bättre än 
sin danske motståndare. 

Jag sökte förklara människan Gustav Adolf. Han utvecklades som alla andra. 
18-åringen som härjade i Skåne var en annan än den som stupade vid Uitzen. 
Men Mober~ ville inte höra på mig. Maktmänniskor och överhetspersoner är 
likadana alllld, sa han. Det är onda från begynnelsen. 

Så långt gick det bra för Vilhelm Moberg att skriva "Min sven.ska historia". 
Men den tredje delen som han höll på med e rbjöd ä ndå bekymmer. Hur skulle 
ha n ställa sig när han behandlade Axel Oxenstierna? Stormännen var folkets 
fiender, och Axel Oxenstierna var stormännens ledare, men det fanns inget ont 
att säga om honom. Han var e n hedersman som tog hand om sina egna bönder och 
grundade skolor för deras barn. Och sedan kommer Karl XI, sa Moberg. Hur 
skulle han som republikan kunna skriva om denne kung som gjorde allt det 
Moberg velat göra: slå ner stormännen i skorna och göra bönderna fria? 

Vilhelm Moberg hade upptäckt det som varenda historiker upptäcker förr eller 
senare. Historie n har sitt eget fria flöde och låter inte anpassa sig efter 
våra önskninga r och ideer. Historien är omutbar, och om man som Vilhelm 
Moberg söker forma den efter sina egna ideal och samtidigt som han älskar san
ningen, hamnar man till slut i en gränd där man inte kan komma vidare. 

Folket i centrum 

Mobergs andra bekymmer gällde hans ålder. Det historiska materialet vällde 
fram, och allt måste han läsa, han var över 70 år. Hur skulle han kunna hinna 
med allt och sovra fram sanningen eller i varje fall forskarnas sista årsikt 
om allt detta? Han sa till mi~: "Om du skall skriva Sveriges historia, måste 
du börja tidigare än jag, för Jag blir aldrig färdig med verket. Jag är för 
gammal". 
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Jag tog hans ord som en uppmaning, men jag tänkte skriva historien på annat 
sätt än han. Jag kände inget för titeln "Min svenska historia" - den lät all
deles för personlig, för Mobergsk. Jag var från början klar med titeln "Vdr 
svenska historia" - de t svenska folket skulle vara i centrum. 

Fakta hade jag samlat i nära trettio år som författare och föredragshållare. 
Och vid det här laget visste jag någorlunda vad som intresserar gemene man, 
vad som roar och oroar. Det skulle vara korta, laddade kapitel som kunde läsas 
fristående om man så vill, och det skulle skrivas friskt och medlyckande unge
fär så som man berättar historien. Det skulle inte vara någon kollektiv, oper
sonlig skildrig. Det är enskilda människor, ensamma eller i grupp, som skapar 
historien, och därför skulle min historia handla om människor i kollektivet: 
män, kvinnor och barn. 

Den lilla historien i den stora 

Vi har alla vår lustgård i verkli~heten och fantasin. Min lustgård heter Sva
nebäck, en gård norr om Viken 1 Kullabygden i nordvästra Skåne. Gården fick 
sitt namn av romantiska lantmätare unde 1800-talet. Tidigare när mina förfäder 
tog den i besittning ~.ette den Svinabäck eller Svinnebäck efter den lilla 
bäcken som svinner ut i Oresund. 

Den 26 februari 1658 satt min förfader Truls Andersson på Svinabäck. Det var 
den dag då freden i Roskilde undertecknades. Med ett pennstreck förvandlades 
Skåne från danskt till svenskt land. Hur klarade han nationalitetsskiftet? Hur 
bar han sig åt att på en dag byta nationalitet från dansk till svensk? Jag 
ställde den frågan till mig på 1930-talet, när jag studerade i Lund. Den frå
gan förvandlade mig från släktforskare till historiker. 

Svaret på frågan måste man söka i kyrkböcker och skattelängder, i befallnin~
mäns skrivelser, i domböcker och indelningsprotokoll, och i dem hittade Jag 
Truls Anderssons trygghets förankringar. Han hade för det första en stor släkt 
som sträckte sig långt inåt landet. Han tillhörde vidare ett byaJag längs kus
ten, som hade som en av sina viktigaste uppgifter och näringar att bärga far
tyg som gick på grund utanför på revet Svinabådan. Så snart ett handelsfartyg 
strandade på revet, stack de ut med sina fiskebåtar och bärgade folket och 
lasten. En del av godset behöll de säkert för egen del. Den tredje av Truls 
Anderssons förankringar var kyrkoherden i Viken. Kyrkoherden var den enda 
skrivkunniga i socknen. Han stod på böndernas sida och var deras ombudsman 
inför Gud och myndigheterna. 

"Bönderna har kommit överens om att ljuga, och prästen stöder dem i deras oti
diga beteende". Så klagar en uppsvensk skattekomissarie på 1690-talet, och han 

_ hade helt säkert rätt. Släkten, byalaget och kyrkan - i dessa tre var Truls 
- Anderssons trygghet förankrad. Snapphane blev han aldrig under Karl Xl:s 

skånska krig, fast det fanns ett snapphanekompani på Kullaberg. Han satt ju 
som bonde med familj på egen gård, men när han en natt blev mobiliserad som 
strandvakt och snapphananrna kom i båtar, kastade han och de andra bönderna 
sina bössor och sprang, kanske därför att han inte ville skjuta på landsmän 
men sannolikt därför att han inte ville ta ställning. Sverige och Danmark fick 
tvista om landet - den lilla värld han tillhörde hade sin egen rätt, sin egen 
trygghet. 



Det är en liten historia i den stora historien, men den hör dit så sant som 
historien handlar om människor. Jag fortsätter ett litet stycke till. Sverige 
vann, och sonen Nils Trulsson gick i svensk tjänst och blev förman för de bön
"'1er som höll fyren på Kullaberg vid liv. Han kunde skriva. och det är värt att 
minnas att svenska var det första språk som de skånska bönderna lärde sig att 
skriva. Det var i svenska almanacker, psalmböcker och postillor de inhämtade 
sin kunskaper, och det var detta svenska skriftspråk, deras första och enda 
litterära språk, som gjorde dem till svenskar eller i varje fall till försven
skade skåningar. 

Det var studiet av dessa förfäder som lärde mig att historien handlar om en
skilda människor, deras strävanden, önskningar och tro, och i vår svenska 
historia skulle jag skriva om dem sådana de dyker upp i akterna på slott och i 
gruvor, hemma på gården eller i fält fäktande mot danskar och moskviter. 

Kvinnorna i vår historia 

Historien handlar också om kvinnorna. om märkliga kvinnor som den heliga Bir
gitta, unionsdrottningen Margareta och drottning Kristina men också om den 
stackars Metta Fock, som anklagades för mord och i åtta år satt fången på 
Marsrands fästning - år av isolering utan umgänge, utan möjlighet att läsa och 
skriva - till hon bröts ner, tog på sig brottet och äntligen kunde avrättas av 
bödeln, så att rättvisa kunde skiras och ämbetsmännen slutligen avskriva 
målet. 

Det är min tro att de långa krigen medverkade till kvinnornas frigörelse. 
Under Karl XIl:s långa krig fick kvinnorna ensamma sköta boställena och torpen 
och ta hand om gårdarnas ekonomi och tjänstefolk. Med beundran och förvåning 
konstaterade männen hur snabbt deras hustrur växte sig in i sina nya uppgifter 
och hur väl de trivdes med dem. 

"Du är så makalös god hushållerska. Gud välsigne dig som ställer allt så väl", 
skrev överstelöjtnant Jon Stålhammar till sin fru Sofia på Salshult i Småland. 
Denne gamle krigare var bitter på kriget. Det var så många som dog, och på de 
som överlevde förstörde det moral och goda seder. "Låt pojkarna studera och 
bed dem att aldrig bli soldater, ty det är bara omak och lönar sig litet", 
skrev han. Det var bättre att de for till Lunds universitet och studerade 
latin, så att de med tiden blev kapabla till "något hederligt ämbete''., Och 
dottern Eva borde lära sig läsa och skriva "så får hon en vacker man". Aldste 
sonen stupade i Ryssland och själv dog han på marschen till Poltava . 

... och barnen 

Vår svenska historia handlar också om barnen, om deras arbete i bondesamhället 
och om skolans utveckling. I bondesamhället hade var och en - män och kvinnor, 
åldringar och barn - sin syssla att sköta. Generationerna levde nära varandra. 
De unga lärde av de gamla och hölls i tukt av dem. "Håll barnen till gudsfruk
tan och tjänlig aga, så unnar oss Gud Glädje av dem", skrev karolinen Stålham
mar hem från Ryssland. Gudsfruktan och tjänlig aga - det var bondesamhällets 
syn på barnuppfostran. 

I det föruindustriella Sverige krävde jordbruket en stor insats av arbets
kraft. Också barnen deltog i det gemensamma arbetet. Deras tillvaro var en tid 
utan lek och leksaker. De hjälpte till när tvätten skulle bykas, och de satte 
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potatis, medan oxarna plöjde i den steniga marken. De vaktade också kreaturen 
dagen i ända. 

Industrialismen i Sverige började rätt sent, och fabrikerna var länge små. Det 
var en landsbygdsindustri , som drog till sig bondpojkarna och bondflickorna 
och landsbygdens stora, jordlösa underklasser. Kvinnor och barn var med från 
första stund. Redan på 1860-talet utgjorde kvinnorna en dryg fjärdedel av alla 
fabriksarbetare. Det gör de ännu idag. 

I a lla industrier skötte barnen de enklare sysslorna. Samtida fotografier ger 
ofta fina bidrag till det svenska folkets arbetshistoria. Jag forskade mycket 
efter sådana bilder på museerna. På Nordiska Museet gjorde jag e tt fint fynd. 
Det var ett fotografi av några hyttpojkar i Kosta glasbruk i Småland 1905. De 

hade högtidl ist ställt upp sig för fotografering framför en glashytta. Den 
yngste va r enligt anteckningen bakpå fotografiet bara 6 år gammal. Arbetstiden 
var 12 timmar - från 5 på morgonen till 5 på eftermiddagen - med två raster om 
e n halvtimme var. Pojkarna arbetade med att springa med det färdigblåsta gla
set från ugne n till avkylningsrummet. Den ene pojken har ett bandage för an
siktet. Ett glas hade exploderat och han hade få tt en glasbit i ögat. Fotogra
fen hade antecknat att pojken arbetade ändå. Bandaget fick han ha på ett par 
månader. 

Så berättar bilderna sin egen historia om människor i det stora kollektivet. 
Många levde på skuggsidan som fattiga, s/'uka, prostituerade och fångar. De hör 
också med. Den berättar också om radika a kristna som på 1700-talet dömdes som 
samhällsomstörtare och blev inspärrade på spinnhuset. 

Vår historia har också ett andligt perspektiv. Ända sedan den tid för 10 000 
år sedan, då jägarfolket kom till Sverige, har människor trott på övernaturli
ga ting och sannolikt på e tt liv efter detta. Också i det fa llet måste man dra 
pers{>ektivet bakåt. 1100- och 1200-talen var det stora kyrkobyggandets tid i 
Sverige, de generationer av sockenmän - män, kvinnor och trälar - arbetade på 
fritiden med att bygga en första kyrka. Det var ett arbete, där ingen fick dra 
sig undan, men svenskarna var vana vid sådana byggnadsarbeten. Det går en rak 
linje från de stora dösarnas tid P.å stenåldern, över bronsålderns jättehögar 
och ~ärnålderns fornborgar fra m till de första kyrkorna - överallt var det ett 
folk 1 lagarbete. 

De svagas historia är den intressanta ••. 

Ju me r man sysslar med vår svenska historia, desto mer fängslad blir man av de 
enskilda människorna. Det ä r ju dem historien ytterst handlar om. Jag tänker 
inte bara på de stora personligheterna. Jag är lika och kanske mera intresse
rad av de udda och utanförstående, Guds fattigbarn, som upplever alla pröv-

- ningar och arbetar och kämpar utan hopp om att det någonsin skall bli nämnvärt 
bättre. De är äkta - de har ingen anledning att förstä lla sig bakom ord och 
geste r. Det är några ord av 1700-taleskonstnären, generalamiralen Carl-Au&ust 
E hrensvärd, som är märkvärdigt dktuella och som kunde stå som motto för 'Vdr 
svenska historia''. Han skrev: "De svagas historia är alltid den intressanta, 
eftesom den är naturlig. Dygdens och hjältarnas är merendels fabler". 


