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Tommie Lundqvist 

BILDERS ANVÄNDNING I HISTORIEUNDERVISNING 

NÅGRA SYNPUNKTER 

Problemdiskussion 

Vi lever i ett bildbrus. Dagligen exponeras vi för en aldrig sinande ström av 
bilder. Bilderna når oss &enom television, reklam, video, tidningar etc. Denna 
utveckling avspeglar sig 1 läroböckerna, som i ökande omfattning fylls med 
bilder. Ett studium av svenska läroböcker i historia för olika stadier visar, 
att andelen bilder i förhållande till texten ökat påtagligt under de senaste 
femtio åren. Göran Andolf, som studerat gymnasieläroböcker i historia, har 
noterat, att kartor fanns med i böckerna alltifrån seklets början. Fr o m 
1910-talet illustrerades avsnitten om antiken och medeltiden, enligt Andolf 
ett resultat av en mer kulturhistoriskt inriktad undervisning. Fr o m 1950-ta
let ökade antalet kartor och diagram liksom antalet illustrationer ö h kraf
tigt. I) 

Staffan Selander har gjort liknande iakttagelser i en undersökning rörande 
avsnitten om Gustav 1I Adolf/stormaktstiden och franska revolutionen i lä ro
böcker för folk-, real- och grundskola samt för gymnasiet. Som exempel kan 
nämnas, att medan i Grimbergs lärobok för folkskolan 1930 bildutrymmet i 
Gustav Il Adolf-avsnittet utgjorde 4.3% av avsnittets totala utrymme, var det 
41 % i Eklund m fl:s lärobok för mellanstadiet 1975 och 31 % i Kahnbergs motsva
rande bok 1981. 2) 

Vad föreställer bilderna? Enligt Selander dominerar bilder av personer, drama
tiska händelser (fältslag, revolutioner etc) samt kartor fram till 1950-talet. 
Därefter ökar antalet bilder som föreställer byggnader, transportmedel, vapen, 
samtida nyhetsbilder, propagandabilder och karikatyrer, kläder och andra var
dagsföremål, arbete/produktion samt diagram. 3) 

Bilders funktion i läroböcker har studerats av bl a Gert Z Nordström och Staf
fan Selander. Den förre har fastslagit, att bilder får olika funktion och 
karaktär beroende på i vilket sammanhang de används. '. .. det totala meddelan
det ... avgör dess status'. I en lärobok blir en viss bild en lamskapsbild, 
medan samma bild i ett annat sammanhang kan vara en underhållningsbild, pro
pagandabild etc. I läroböcker kan urskiljas bilder som illustrerar texten, 
bilder som lättar upp texten och bilder som delvis ersätter texten. De senare 
blir självständiga infonnationsbärare. 4) 

Selander har funnit, att bilderna i minskande grad är kunskapsbilder med in
formativ funktion. Bilderna används i allt större utsträckning som komplement 

- till eller ersättning för text. Man kan inte alltid spåra någon konsekvent 
hållning i fråga om bildens använding, menar Selander. 5) 

Samtidigt som antalet bilder i läroböckerna sålunda ökat kraftigt har utbudet 
av bildserier, videogram etc för undervisnin&sbruk också ökat. Dagens histo
rielärare har en ocean av bilder att ösa ur Jämfört med sin kollega för några 
decennier sedan, vars bildutbud begränsade sig till relativt få illustrationer 
i läroböckerna, några svartvita bildband samt de klassiska skolplanscherna med 
historiska motiv. Hur bör detta växande bildmaterial utnyttjas i undervinsing
en. 
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Användningen av bilder i syfte att skapa konkretion i historieundervisningen 
förespråkas sedan länge i det metodiska anvisningarna. Så innehöll t ex redan 
1919 års undervisningsplan för rikets folkskolor dylika uppmaningar. I senare 
undervisnings- och läroplaner har detta råd upprepats. 6) 

Mer sällan har bilden diskuterats metodiskt som utgångs1_mnkt för kritisk skol
ning, ett moment som är centralt för historieundervisnmgen. Såväl i Lgr 80 
som i Lgy 70 betonas flerstädes vikten av att eleverna lär sig kritiskt gran
ska information respektive övas i källkritik. 7) 

Enligt författarens uppfattning utgör bilder i många fall ett väl så bra mate
rial som texter för källkritiska övningar och som utgångspunkt för att belysa 
olika historiesyner. Bilderna är mer konkreta och ofta mera lättillgängliga 
för eleverna än texter är. 

Målet för föreliggande framställning är att utifrån några konkreta exempel 
behandla olika sätt att använda bilder i historieundervinsingen. Särskilt 
kommer bilden som utgångspunkt för den kritiska skolningen att diskuteras utan 
att för den skull bilden som motivations- och konkretionskälla förbigås. Des
sa funktioner ses dock här som underordnade den kritiska skolningen. Nämnda 
intentioner förutsätter dock en principiell diskussion av bilden som historisk 
källa. 

Bilden som historisk källa • kAllkritiska aspekter 

Kristian Erselv konstaterar i Historisk teknik ( 1926), att vid interpretatio
nen av bildkällor gäller samma synpunkter som vid textkällor. Det gäller att 
förstå själva skriften/bilden och allt som hänger samman med den. Det gäller 
vidare, att förstå bildspråket utifrån tid, miljö och upphovsman samt att 
förstå innehållet utifrån helheten. Innehållet måste också förstås utifrån 
tidens och upphovsmannens mening. För att t ex förstå en medeltida målning bör 
man ta hänsyn till tidens sätt att måla, t ex avsaknaden av perspektiv: man 
bör ha klart för sig de enskilda pesonernas ställningar och attribut; man bör 
ha klart för sig om man har au göra med en allegorisk bild eller en enkel 
skildring av det verkliga livet etc. 1) 

Erslevs uppfattning att bilder skall behandlas enligt samma källkritiska prin
ciper som texter delas av Penttii Renvall i Den moderna historieforskningens 
principer (1965), där han konstaterar, att "Man kan knappast dra någon skarp 
gräns mellan bildliga och skriftliga källor" 2) 

Samma grunduppfattning framförs av Ottar Dahl i Grunntrekk i historiefor
skningens metodelaere (1967). 39 

Det kan sålunda sägas råda consensus om att samma källkritiska regler kan til
lämpas för bilder som för texter och annat historiskt material. De grundläg
g~_nde historiekritiska frågorna inför varje bild blir: 
-A.r bilden vad den utger sig för att vara, dvs är den äkta? 
- Ar bilden en korrekt återgivning av verkligheten? 

Källor av meddelande art, dvs hos Erslev "talande" och hos Renvall "framstäl
lande, har dels en orientering mot upphovsmannen dels mot de sakförhållanden, 
som källan handlar om. Detta gäller både texter och bilder. Förhållandet mel· 
Ian källan och upphovsmannen kan betecknas som källans expressiva eller per
formativa aspekt. Vi ser då källan som ett uttryck för upphovsmannens tankar, 
känslor etc eller som en handling av upphovsmannen. Vi kan vidare se källan 
som ett meddelande, en skildring av något. Då är vi intresserade av källans 
sakliga eller innehållsmässiga aspekt. 4) 

--
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Hur vi betraktar källan/bilden · är beroende av hur vi använder den, vilken 
fråga vi vill besvara med en given källa, vilket slags förbindelse historikern 
vill etablera mellan källan och den situation som undersöks. 

Applicerat på bilder innebär detta, att bilder dels kan betaktas utifrån vad 
de meddelar eller föreställer, dels som ett uttryck för upphovsmannens inten
tioner eller handlingar. I det förra fallet blir det av intresse att faststäl
la i vil~~t förhållande bilden står till den verklighet den utger sig för att 
återge. Ar den en korrekt avbildning av denna verklighet? Vi använder då bil
den som berättelse eller berättande källa. 

Ser vi bilden som ett uttryck för upphc·;:;mann<!ns handlingar eller intentioner 
blir den avgörande frågan huvuvida bilden är äkta eller falsk, huruvida den är 
vad den utger sig för att vara. Vi använder då bilden lämning eller kvarleva. 

De källkritiska kriterierna närhet (i tid och rum), beroende och tendens bör 
utgöra utgångspuntken när målningar med historiska motiv, historiemålningar, 
används som berättande källa. En rad frågor genereras ur dessa kriterier: Var 
målaren ösonvittne till händelsen som skildras? Om så var fallet, hur registe
rade han sma intryck? Var i händelseförloppet befann han sig? Om konstnären 
inte var ögonvittne, vad bygger han sin framställning på? I vilket förhållande 
stod konstnärens vittne/sagesman till händelsen? Hur nära följer konstnären 
sagesmannens framställnin~? Varför målades tavlan? Vad vill konstnären och
/eller hestä!!aren uttrycka/förmedla med verket? Hur framställs motivet? Var
för just så? Overensstämmer bilden med den historiska verkligheten. 5) 

Används historiemålningen som lämning speglar den konstnärens och/eller bes
tällarens intentioner, konstnärliga teknik och smak och historiesyn. 6) 

Ett fotografi kan vid en ytlig betraktelse förefalla vara en "sannare" källa 
än en historiemålning eller en tecning. Upphovsmannens/fotografens möjlighe
ter att påverka bildens innehåll förefaller vara mindre. När fotografen har 
tryckt på kamerans avtryckare avbildas det motiv som finns framför kameran på 
filmen förutsatt att vissa tekniska premisser är uppfyllda: film i kameran, 
tilräckligt ljus, korrekt exponeringstid och bländare etc. Roland Barthes 
menar, att det föreligger en viktig skillnad mellan språkliga meddelanden och 
den fotografiska bilden. I språket sker alltid en transformation av intryck 
(via hjärnan), medan fotografiet är ett direkt resultat av ljusstrålmng. 
Härav följer enligt Barthes, att .fotografiet förmedlar en denotativ upplevelse 
i motsats till språkliga medier som ger en konnotativ upplevelse. 

Resonemanget är hypotetiskt och kan i hög grad ifrågasättas, då ett fotografi 
varken kan skapas eller betraktas utan att det blir föremål för människors 
tolkning av verligheten. Konstsociologen John Berger har med utgångspunkt från 
Barthes sagt, att "medan fotografier ger exakthet till orden, ger orden sam
manhang och tolkningsdjup till fotografiernas exakthet". En bild utan kontext 
blir således en svag bild både vad gäll15r tolkningsmöjligheter och trovärdig
het. Den ger inget systematisk vetande. A andra sidan kan hävdas, att fotogra
fier alltid visualiserar något som har hänt. Det blir forskarens uppgift att 
fastställa i vilket sammanhang fotografiet har tillkommit, hur väl fo tografen 
kände miljön och hur trovärdig fotografen ville vara. Forskaren måste också 
bestämma hur fotografiet skall användas i den historiska rekonstruktionen. 7) 

Mot denna baksrund blir de grundläggande källkritiska P.rohlemen i samband 
med fotografier mte annorlunda än den som gäller and ra bilder. Utgångspunkten 
blir vilken funktion fotografiet skall ha i ett givet forskningssammanhang. 
Bestämmande för dess källvärde blir frågeställningen. 
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Vid den källkritiska bedömningen av ett fotografi bör hänsyn tagas till de 
möjligheter fotografen har att före och efter exponeringen manipulera bildens 
innehåll. 

Före exponeringen kan fotografen arrangera mntivet enligt efterstävade sr.ften. 
Vidare kan valet av bildvinkel, perspektiv och kameraobjektiv förvrän~a bilden 
på olika sätt. De delar av ett motiv som ligger närmast kameran bhr överdri
vet stora medan perifera delar blir underdimensionerade vid grod- och fågel
perspektiv. Vidvinkelobjektiv ger överdriven rymd eller utdragenhet åt moti
vet, medan teleobjektivet ger en hoppressad bild. Genom användning av olika 
filter kan färger och gråtoner förvanskas. 

Sedan filmen framkallats kan den manipuleras på olika sätt i samband med och 
efter kopieringen. De vanligaste formerna av manipulation torde vara beskär
ning, varvid en viss del av den ursprungliga bilden uppförstoras eller 
beskärs, inkopiering, varvid nya beståndsdelar tillförs bilden, samt retusch, 
varvid vissa deltajer avlägsnas eller tillförs kopian eller negativet. 

Carl Gustaf Pilos Gustav lll:s kröning 

Carl Gustaf Pilo (1711-1793) påbörjade den stora kröningstavlan år 1782 efter 
en beställning av Gustav III själv. Av bevarade skisser framgår, att konstnä
ren under arbetets gång flera gånger ändrat tavlans komposition. Den utforming 
tavlan slutligen kom att få skiljer sig påtagligt från konstnärens ursprungli
ga skiss, som f ö finns bevarad i National musei samlingar. 1) 

I tavlans centrum syns kungen på tronstolen. Kring honom grupperar sig bisko
par och hovdignitärer som deltar i kröningen. Bakom tronstolen till höger på 
tavlan ses drottningen och hovdamerna. In från vänster faller ljuset över 
kungen och gruppen kring honom samt över drottningen och hovdamerna. I bak
grunden ses rikets ständer. Undanskjutna längst till vänster nästan i skuggan 
av den dominerande ljusstrålen som faller över kungafamiljen och dignitärerna 
står adeln, rikets främsta stånd. Så kommer prästerna, som på det sättet kom
mer att stå bakom de kyrkliga dignitärerna. Sedan i tavlans mitt och längst 
till höger väl belysta står borgarna och bönderna, vilkas antal förefaller 
vara långt större än adelns. 

Är tavlan en korrekt återgivning av kröningsakten? När kröningen ägde rum 
befann sig Carl Gustaf Pilo i Danmark och kunde således ej själv närvara. Han 
var följaktligen hänvisad till samtida vittnen till händelsen, när han skulle 
skildra den. Det främsta vittnet var beställaren, kungen själv, som dessutom 
som den regissör han var hade utarbetat ceremonielet till kröningen. Det är 
tveklöst kungen själv som bestämt hur tavlan skulle se ut, liksom det måste 
vara hans önskemål som tvingat hovmålaren Pilo att ändra i den ursprungliga 
kompositionen. 2) 

När Gustav 111 i augusti 1772 genomförde sin statskupp var han övertygad om, 
att de adliga privilegierna måste skyddas mot eruptiva krafter ur folkdjupet. 
Adeln å sin sida stödde kunungen, eftersom de trodde att han skulle stoppa upp 
de ofrälses anstormning mot ämbeten och frälsejord. Adelns stöd åt konungen i 
samband med statsvälvningen 1772 kan ses som det uttryck för den aristokrati
ska reaktion som gör sig gällande över hela Europa vid denna tid. Vid kröning
en 1771 och statskuppen 1772 stod adeln i förgrunden. I Gustav Ill:s föres
tällningsvärld skulle kungadömets härlighet lysa. mot e n huvudsakligen adlig 
bakgrund. Smekmånaden med adeln blev emellertid inte så långvarig. Den privi
legieutjämning som börjat under frihetstiden s1.1d inte att stoppa. De gamla 
hattarna från frihetstiden med Axel von Fersen· d ä i spetsen gick i opposi
tion mot kungen. Många adelsmän lämnade bewikna hovet, andra förvisades. 
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Kungen kom i ökande utsträckning att söka sina rådgivare och medhjälpare 
utanför de gamla ätternas kretsar. 3) 

Carl Gustaf Pilos kröningstavla bör ses mot denna bakgrund. Den är inte ett 
försök att så korrekt som möjli~t återge kröningen 1771. Tavlan bör i stället 
ses som ett stycke politisk agitation i bild. Beställaren, kungen, har från 
första skissen dirigerat arbetet och tavlan bör därför infogas i den kungliga 
propagandan från 1780-talets sista år och det begynnande 1790-talet. Kungen 
vill nu framstå som en konung framburen av de breda lagren. Kröningstavlan bär 
bud om ett nytt samhälle som snabbt tränger sig på. Den vittnar om de nya 
politiska förhållandena efter Anjala och Förenings· och säkerhetsakten och 
inte om politiska allianser vid kröningen och statskuppen 1772. 

Hur skulle kröningstavlan kunna användas i historieundervisningen? Ett vanligt 
sätt att använda bilder i lektionssammanhan~ är som ovan påpekats såsom moti
vationsmoment. Ett studium av Pilos målning skulle sålunda kunna inleda ett 
undervisningsavsnitt om den gustavianska tiden. Den ståtliga kröningen kan 
sättas i kontrast till kungens ställnig i frihetstidens Sverige. Hur stämde 
kungens konstitutionella ställning i Sverige med den som kommer till uttryck 
på tavlan? Också frågor kring Gustav IIl :s fursteideal bör kunna genereras ur 
studiet av tavlan. Detta bör sedan leda över i en övergripande frågeställning: 
Hur gick Gustav 111 till väga för att förändra kungens konstitutionella ställ
ning i frihetstidens Sverige. Vilka grupper stödde honom? Varför? Dessa överg
ripande frågor kan bli vägledande för elevernas självstä ndiga arbete och bes
varas med hjä lp av läroboken och annat material. När eleverna inhämtat erfor
derliga fakta kan den gemensamma sammanfattande diskussionen åter taga sin 
utgångspunkt i tavlan. Syftet med bi ldstudiet blir nu kritisk skolning. 

Utgångspunkten tas nu i vad e leverna fak tiskt ser på tavlan. Dessa iakttagel
ser konfronteras med en rekonstruktion av de faktiska förhållandena, opinions
läget etc. De differenser mellan tavlans skildrin~ och den på andra källor 
grundade rekonstruktionen genererar med nödvändighet ett antal frågor av his
torisk-kritisk natur: Varför skiljer sig målningens och lärobokens framställ
ning? Vilket syfte har konstnären respektive läroboksförfattaren med sina 
skildringar? Vad bygger respektive upphovsman på? Slutsatserna av denna 
diskussion blir att målningen utgör ett lysande stycke propaganda belysande 
den situation den tillkommit i. Målningen är en lämning av kungens beställda 
propa~anda, men däremot en dålig och tendensiös berättelse av den faktiska 
histonska situationen, kröninge n. 

Gustaf Cederström som historiemålare 

En av Sveriges mest framträdande historiemålare är G ustaf Cederström {1845-
1933). Hans målning Carl Xll:s likfärd torde vara en av de mest kända histo· 
riemålningarna i landet. Med detta ve rk rönte Cederström också internationellt 
erkännande genom medaljering på världsutställningen i Paris 1878. 1) 

Av en av Cederström själv upprättad katalog framgår, att han målat 70 verk med 
svenska historiska motiv. 55 av dessa har motiv hämtade från Karl Xll:s tid.2) 

De karolinska motiven kan indelas i två grupper. Till den första gruppen kan . 
räknas de målningar som behandlar okända soldaters och officerares liv och 
verksamhet, soldatlivets vardag. Denna grupp omfattar 42 verk och har av 
Cederströms biograf Axel Romdahl karaktäriserats på följande sätt: 
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"M/J/aren liar följt sina bussar i de gula älghudsskyllren och de grd kyrassen, 
i de ldnga vapenrockarna, allt ifrdn de ta värvning ocll mönstras under mdttet, 
!ill dess de std i fält med kungen." 3) 

Cederström skildrar sålunda på dessa målningar karolinernas härda vardag och 
strapatsrika liv, någon gång även deras fritid och förströelser. 

Den andra gruppen tavlor skildrar konungen själv eller de kända historiska 
händelserna under hans re~eringstid. Denna grupp tavlor omfattar 13 nummer. 
Vilka moment i den karolinska tidens historia har då gestaltats? Den karolin
ska epokens inledning och final har fästs på duken av Cederström. lntroitus 
skildras i målningarna "Narva" och av de erövrade ryska fanorna att döma även 
i "Efter segern". Apoteosen möter oss i "Carl Xll:s likfärd" och "Likvakan i 
Tistedalen". Cederström ger vidare skildringar av kungens person i olika situ
ationer såsom t ex när han möter Mazer,a och när han inspekterar sina trupper 
("Vivat Carolus", "Gomorron gossar"). '30 november" slutligen ger en stäm
ningsfull bild av kunungen strax före dödsskottet vid Fredrikshald. 4) 

De resterande målningarna i denna grupp har alla samband med krig. "Magnus 
Stenbock i Malmö 1709" visar hur den store fältherren med flammande ord eldar 
skåningarna till strid och försvar av sitt land. Själva striden, som ägde rum 
i början av 1710, har Cederström gestaltat på duken "Magnus Stenbock vid Häl
singborg", som visar Stenbock och den segrande svenska hären. En mindre ärorik 
händelse återges på målningen "På väg till hundturken", som visar reträtten 
längs floden Vorslas efter nederlaget vid Poltava. Slutligen har Cederström på 
två dukar, "I Oviksfjällen" och "Från Armfelts återtåg", skildrat Armfelts 
tragiska återtåg från Norge. 5) 

Den icke-karolinska motivkretsen omfattar 15 verk, där genomgående kungliga 
eller andra framstående personer framställs. Sex av dessa bilder ingår i glas
målningen i Helsingborgs rådhus och föreställer kungliga personer som besöker 
staden: Ulrika Eleonora d ä ses landstiga i staden, Karl X hälsas av stadens 
invånare efter Roskildefreden, Karl XI håller riksdag i Helsingborg, en bild 
där f ö hela den oscarianska epokens glans framstår i klar dager. 6) 

Också i andra målningar har Cederström gestaltat kungar. Gustav m ses tacka 
skådespelarna på Drottningsholmsteatern på en duk. En annan visar hur drott
ning Margareta hånar den till händer och fötter fjättrade Albrekt av Mecklen
burg. I den dramatiska skildrin~en av Nils Stures mord ses E rik XIV i färd med 
att befalla sin knektar att taga Nils Sture av daga. 7) 

Tre målningar har religiösa personligheter till motiv. Den heliga Birgitta ses 
profetera inför påven och hans krets på en duk. "Ansgarius predikar chistendo
men" visar hur a~osteln förkunnar sitt budskap inför en stor fo lkmassa och på 
"Translatio Eric1" ses en procession av munkar, riddare och folk till fots 
framföra krucifix och flera ban~r. 8) 

Också icke kungliga världsliga storheter har fått sin plats i Cederströms pro
duktion. Den un~e Olaus Rudbeckius demonstrerar sin upptäckt av lyfmsystemet 
för drottning Knstina och det församlade hovet på en målning. På e n annan ses 
Erik Dahlberg visa Karl X Gustav vägen över bält. Båda dessa målningar finns i 
Riddarhusets trapphus och är gjorda på temat "arte et marte". En tredje tavla 
slutligen visar ett möte mellan Axel Oxenstierna och kardinal Richelieu. 9) 

Cederströms målningar har nästan undantagslöst motiv, vilka i tiden ligger 
långt från konstnärens egen tid. Han har sålunda varit beroende av litterära 
eller andra källor för sma skildringar. När det gäl le r karolinermålningarna 
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har konstnären flerstädes i sina egna skrifte r upplyst om sina förlagor. I 
skriften "Hugskott" omtalar han "tvenne goda källor för kännedom om Carl XII". 
Den ena är fältprosten Jöran Nordbergs "Konung Carl Xll:tes historia" från 
1740, "... som ser a llt i strålande solbelysning". Den andra källan, vilken 
" ... drifver upp skuggorna ganska starkt", är Karl Xll:s brev utgivna av Ernst 
Carl son. 

Konstnären säger sig dessutom ha läst "andra samtida skrifter", men namnger 
inte dessa. 10) 

Cederströms biograf Axel L Romdahl har fastslaigt, att målningen "Nils Stures 
mord" haft Anders Fryxells text i "Berättelser ur den svenska historien" som 
förlaga. Alla detaljer som omta las i texten finns återgivna på tavlan. 11) 

Flera andra målningar med icke-karolinska motiv synes vara inspirerade av An
ders Fryxells berättelser om händelserna. Det gäller "Albekt av Mecklenhurg 
hånas av drottning Margareta", 'Transla tio Erici", "Axel Oxenstierna och Ric
helieu" samt "Olaus Rudbeck demonstrerar sin upptäckt för drottning Kristina". 
12) 

När det gäller andra inspirationskällor till Cederströms histo riemålningar än 
de litte rära, kan konstateras följande. I "Minnen" menar Cederström själv, att 
intresset för den karolinska tiden kan vara nedärvt. I anslutning till presen
tationen av den cederströmske anfadern, Olof Cederström, som stod Karl XII 
nära och följde honom under fälttå~en, heter det: "Det kan ju tänkas att hos 
mig kärleken till den karolinska uden legat i blodet". Konstnären berättar 
också om rustkammaren på fädernesgården med a lla dess vapen och uniformer 
från gamla tider. "För mig var rustkammaren ett upptäckternas förlovade land, 
ty där fanns uniformer och vapen ända sedan fnhetstiden", skriver han. 13) 
Med en sådan barndomsmiljö är det lätt a tt bli historieintresserad. 

Konstnärens dotter, Carola Cederström, pekar på en rad fak taorer som fått 
konstnären att bli framför altt det karolinska skedets skildrare: "Släktens 
traditioner, hans egen personliga läggning, hans krigarbana och tidens allmän
na inställning till Kung Karl den unge hjälte - allt bidrog till att han levde 
sig in i Karl Xll:s hjältesaga". 14) Mot orden 'Tidens allmänna inställ
ning ... " kan invändas a tt denna motivkre ts var ganska otidsenlig kring 1880, 
då Cederström började sitt karoline rmåleri och kunde då endast räkna med en 
begränsad publik. 15) 

E n betydelsefull faktor för Cederströms fixering vid Karl XII var säkerligen 
konstnärens upplevelse av kungens personlighet. Detta kommer tydligt fram i de 
karaktäristiker av kungen som Cederström givit i sina egna skrifter. Kungen är 
" ... mannen med det rena hjärtat, sanningskärleken, det aldrig sviktande modet, 
den barnsliga gudsfruktan och mankraften". Kungens " ... kristliga sinnelag, 
hans anspråkslöshet och afsky för allt skryt", hans frikostighet, " ... hans 
orubbliga fasthet och oböjlighet under motgången --- hans nästan öfverdrifvna 
rättrådighet och stora sedliga renhet...", har hos Cede rström väckt beundran 
och kärlek och gjort honom til! hjältekonungens trogne tjänare.16) 
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Hur skulle Cederströms mlllningar kunna användas i historieundervisningen? 
Många av konstnärens historiemålningar kan naturligtvis tjäna som stämnings

.skapande motivationsmoment i undervisningen. Dramatiska händelser som t ex 
Sturemorden visualiseras och kan tjäna som utgångspunkt för t ex ett avsnitt 
om Erik XIV och Vasasönernas politik gentemot adeln. Målningen väcker frågor 
såsom vilka motiv och drivkrafter som låg bakom kungens handlande och vilka 
följder det fick. Vissa karolinermålningar kan ha samma funktion. De stäm
ningsfulla dukarna "Narva" och "Efter segern" kan utgöra utgångspunkt för en 
skildring av det svenska stormaktsväldets undergång. Samma förlopp kan rullas 
upp baklänges utifrån "Carl XII:s likfärd", "Likvakan i Tistedalen" och/eller 
"30 november 1718". • 

Med tanke på målningarnas detaljrikedom och -trogenhet kan de också ofta 
tjäna som konkretionsskapande moment. Eleverna ges kunskaper om uniformer, 
beväpning etc . 

. En kanske mer ~ivande infallsvinkel är att låta Cederströms historiemåleri bli 
exponent för en historiesyn, konkretisera ett sätt att se på historien. 

Vissa yttranden i Cederströms egna skrifter speglar hans syn på den historiska 
verkligheten. I "Hugskott" skriver han: 

"Ger man sig in pil historiskt gebit, gäller det att 
kunna föra 11skklaren med sig in i den tiden helt och 
fullt, ej Nott genom d1 taljens trohet utan genom att 
man själv är genomträngt af tidsandan och sitt ämne." 17) 

Cederström ställer sålunda krav på ett historicistiskt betraktelsesätt. Varje 
epoks egenart måste upplevas av konstnären, för att han skall kunna skildra 
den utifrån sina egna förutsättningar. 

En patriotisk tendens är vidare tydlig i Cederströms skrifter. I "Ströftåg och 
funderingar" skriver han tex: 

"Den hemvändande svensken, som med ifver följt hvad som 
liändt i hemlandet, känner sig djupt upprörd vid blotta tanken pil att 
allt som man älskat mest kan komma att ställas pil spel. Ingen torde 
vannare än lian, som ser med friska ögon, fönnll 
uppskatta fulla värdet af det nationella hos oss, det som 
gör oss till svenskar, det arv vi f lltt frlln vllra fäder, ett 
fideikomiss, som vi äro skyldiga att lämna okränkt äfven 
till vllra efterkommande." 18) 

Denna starka patriotism återspeglas i konstnärens historiemålningar och därmed 
i hans historiesyn. 

I Cederströms historiemåleri löper en realistisk och en idealiserande tendens 
jämsides. Då de okända karolinska officerarnas och soldaternas liv skildras, 
är gestaltningen oftast realistisk såväl i fråga om detaljer · vapen, unifor
mer och andra accessoarer - som helhet, dvs äkthet och trovärdighet i skild
ringen av de svenska soldaternas beteende och tidens anda. Ibland framkommer 
emellertid en tendens till patos som enligt Romdahl verkar främmande för 
svenskar. Detta får skildringarna att framstå som idealiserade. Cederströms 
gestaltning av Karl XII är alltid idealiserad. Konstnären har velat och kanske 
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encl:.st kunnat gestalta kungen som han själv upplevde honom, dvs som en hjälte. 
Tyo:igt framgår idealiseringen på målningen av likfä rden. Skildringen som 
Cederström givit ä r föga t rovärdig. Kungens lik bars inte obetäckt och fullt 
påklätt över snövidderna. Vidare kan noteras, a tt kungens kropp är minst en 
hab gång till så lång som de som bär den. 19) 

Som ovan framgått har Cederström framför allt skildrat kungar, krig och solda
ter pt sina historiemålningar. Därtill kommer andra ledande personer på poli
tike1:s, fo rskningens och religionens område. Motivvalet indikerar sålunda en 
traditione llt konservativ historieuppfattn ing. Också det patriot iska draget 
framkommer tydligt i motivvalet genom att Cederströms huvudperson är Karl 
XII, dvs den kanske mest berömde svenske konungen och Sveriges nationalhjälte 
framför andra. Jämte Gustav Vasa och Gustav Il Adol f kan Karl XII ses som 
symboler för svensk nationa lism. Valet av karolinerna som dominerande motiv 
röjer också ett pedagogiskt folkuppfostrande drag i Cederströms historieupp
fattning. Dessa okända krigare bhr för Cederström något mer än krigare. Det 
är de som hjälp konstnärens hjälte Karl XII a tt sprida Sveriges anseende över 
Europa. De är fosterlandets hjältar och genom att ski ldra deras mödor och of
fervilja vill konstnären hos sm samtids svenskar mana fram dådkraft, t rohet 
mot fosterlandet och redbo~enhet t ill offer 20). Han vill viicka det svenska 
folke t ur den försoffning, i vilken att döma av mån&a uttalanden i hans böcker 
han tyckte det befann sig. Cederströms måleri kan Jämföras med nationalistisk 
propagande av den typ somt ex Sven Hedin utvecklar.i "Ett varningsord" (1912) 
och som ligger bakom borggårdstalet 1914. 21) Hans historiesyn kan betecknas 
som idealistisk och na tionell och ligger väl 1 linje med den som före träddes 
av E.G. Geijer, 0.T. Ohdner och Harald Hjärne. Sedan det fastslagi ts, att 
Cederströms måleri och författarskap exponerar e n idealistisk-nationell histo
rieuppfattning, kan frågan resas, varför han jus i slu tet av 1800-talet och 
början av 1900-talet måla r så många Karl XII-målningar. Tidigare bar visats, 
att Cederströms Karl XII-intresse började vid en tidpunkt, då int resset fö r 
hjältekonungen var relativt svagt. Dock förändrades konjunkturerna kraftigt 
under 1800-talets sista år och _1900-ta lets början. Kungen blev a la mode i 
na tionalistiskt sinnade kretsar. Ett uttryck för detta ä r Karolinska förbundet 
som bildades 1910. O rsakerna till det uppblomstrande Karl XII-intresset var 
dagspolitiskt. Kungen användes som en nationalistisk antidemokratisk symbol i 
umons-, försvars- och östrä ttsstridernas epok. 22) Av Cederst röms egna s krif
ter framgår att hans politiska uppfattning väl överensstämde med de konserva
tiva nationalistiska och antidemokratiska gruppernas. I det pe rspektivet blir 
Cederströms karolinermåleri e tt inlägg i den dagspolitiska debatten. Historie
målningarna är mera lämninga r av Cederströms historiska intresse och poli tiska 
ställningstaganden än berättelser om den karolinska epoken. Didaktiskt bör de 
kunna belysa historiens politiska dagspolitiska användning. 

Fotografier i historieundervisningen 

En god förebild fö r hur fotografier kan anviindas i historieundervisning utgör 
historikerna och tv-producenterna Hans Villius och Olle I liige rs programserie 
"Svart på vitt - historien omkring e tt fotografi", som i svensk te levision 
visats i mer än hundra program. Varje program har varit uppbygi;t kring ett 
"historiskt" fotografi. Inledningsvis har hela fotografiet visats tillsammans 
med en ledsagande kommentar, som klarla$t den preikonografoka nivån, dvs 
vad bilden förestä ller, tid, plats, upphovss1tuation e tc. D:irefter har bilden · 
detaljgranskats, varvid personernas klädsel, ansiktsuttryck och and ra detaljer 
framhävts och kommenterats. Steg fö r steg har både bildens specifika historia 
och dess plats i ett större sammanhang klarlagts. 
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Bilden och delar av bilden har hela t iden visualiserat kommentaren samtidigt 
som kommentaren styrt betraktarens perception av bilden. Därigenom har bilden 
blivit både utgångspunkt för och illustrat ion av kommentaren. Tillvägagångs-

· sättet visar med a ll önskvärd tydlighet, att å ena sidan beskriver bilden ett 
objekt oändligt mer exakt än ord, men å andra sidan blir bilden obegriplig 
utan förklarande ord. I programmen har man använt bildernas egen historia för 
att säga något om de allmänna förhållanden som bilderna utgjort en del av. I) 

Ur källkritisk synpunkt kan noteras, att Villius och Häger i sina kommentarer 
betonat bildens a nvändning som lämning. Bilden ger sålunda ett exakt vittnes
börd, vilket blott begränsas av det faktum a tt bilden utgör en begränsad del 
av verkligheten och av fotografens position. Anmärkas kan, att fotografiernas 
representativitet a ldrig diskuteras i programmen. För att bli begripliga måste 
dock bilderna tolkas med hjälp av berättande källor, som kan belysa vad bilden 
visar, unde r vilka omständigheter den exponerats etc. Det blir således nödvän
digt med forskning kring varje bild. Ur didaktiskt perspektiv kan användningen 
av bilder i de omtalade programmen sägas vara främst konkretionsskapande. 
Dock bibringas samtidigt betraktaren en metod att studera bilder. 

Fotografier kan naturligtvis också användas i den kritiska skolningen och som 
utgångspunkt för problematisering. Bilder som på ett e ller annat sätt manipu
le rats är särskilt tacksamma i detta sammanhang. Ett exempel skall ges. Ett 
berömt fotografi , som förekommer i många läroböcker och översiktsverk, visar 
Lenin i talarstolen på torget i Sverdlovsk år 1920. Bredvid Lenin står Trot
skij. När bilden senare har publicerats i Sovjetunionen har Trotskij avlägs
nats genom retusch. 2) I en undervisningssituation kan en visning av båda 
bilderna, dels o riginalet dels den retuscherade, bli utgångspunkten för en 
problematisering av maktkampen i 1920-talets Sovjetunionen. Varför försvann 
Trotskij på sena re bilder, vem gav order om detta etc? Vidare kan ett sådant 
studium tjäna som exempel på propaganda och propagandametoder i tota litära 
stater och kanske generera en diskussion om varför makthavare har behov av att 
mani(>ulera de t förOutna. Därmed har bilden i hög grad tjänat den kritiska 
skolningen. 
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