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Historieverket slutfört – på gott och ont
av Bo G Hall

så har då äntligen det mäktiga projek-
tet om sveriges historia de senaste 13 000 
åren förts i hamn i och med att de sjun-
de och åttonde volymerna – avseende åren 
1920–1965 respektive 1965–2012 – nu 
kommit ut. tidigare delar i serien har förut 
presenterats i dessa spalter. Den här sats-
ningen utgör en kraftprestation som vi alla 
har glädje av: helt i enlighet med maximen 
att om vi inte vet varifrån vi kommer så 
blir det svårt att välja riktning när vi ska 
gå vidare. 

Drygt femtio år har passerat sedan en 
motsvarande samlad redovisning presen-
terades. sten Carlsson och jerker roséns 
Svensk Historia kom då i två delar om var-
dera 700 sidor. Det nu fullbordade verket 
är betydligt mer omfattande och tar re-
jäl plats i bokhyllan. eftersom varje del 
är en veritabel tegelsten så hamnar den 
totala textmassan på bortåt fem tusen si-
dor. rimligen kommer vi ha stor nytta av 
dem en god tid framåt. samtidigt kan man 
undra varför vi är så senfärdiga i sverige.  
motsvarande sammanfattningar av den eg-
na historien utkommer betydligt oftare i 
våra nordiska grannländer.

Huvudansvarig för arbetet har den fli-
tige lundaprofessorn Dick Harrison va-
rit. För varje del har han utsett särskilda 
redaktörer; alla professionella historiker. 
Avsikten är alltså att få ett mera övergri-
pande perspektiv och se vad som faktiskt 
långsiktigt var viktigt i skeendet under de 
aktuella perioderna. Hur har då denna väl-
lovliga ambition uppnåtts? svaret på den 
frågan måste enligt min mening bli olika 
för de två här behandlade volymerna.

Den sjunde delen – som haft trion 
Yvonne Hirdman, urban lundberg och 
jenny björkman som redaktörer – redo-
visar ett antal omvälvande förändringar i 
vårt land. Det gäller till exempel så skil-
da teman som allmän rösträtt och demo-
krati, förbudsomröstning, depression, ko-
handel, saltsjöbadsavtal, folkhem, Atp, te-
ve och bilism. Att närmare diskutera dessa 
områden i en relativt kortfattad recension 
är omöjligt. men i stort sett får författar-
na sägas ha lyckats bra med sin redovis-
ning. möjligen har de behandlat näringsli-
vets och utrikeshandelns starka utveckling 
efter 1945 alltför styvmoderligt. Detta var 
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ju en grundläggande förutsättning för väl-
färdssamhällets stadiga framväxt.

Naturligtvis innehåller volymen ock-
så mycket av intresse för dem som är sär-
skilt engagerade i frågor gällande landets 
försvar. Detta är föga förvånande eftersom 
delen täcker andra världskrigets tunga år 
liksom första hälften av det kalla kriget. 
exempelvis lämnas en värdefull genom-
gång av hur tankarna på en svensk atom-
bomb utvecklades och stoppades. 

Kring sveriges politik under bered-
skapsåren har det som bekant forskats åt-
skilligt med början i det stora projektet 
suAV (sverige under andra världskriget). 
Det avsatte ju på sin tid en hel rad dok-
torsavhandlingar som sammantagna visa-
de på bilden av ett av Nazityskland kring-
ränt och från början dåligt rustat sverige. 
samlingsregeringen tvangs därför visa ly-
hördhet gentemot Hitlerregimen i form av 
påtagliga avsteg från den proklamerade 
neutralitetspolitiken; till exempel att tyska 
transporter på svenska järnvägar till och 
från Norge tilläts liksom transiteringen av 
Division engelbrecht i juni 1941. efterhand 
som krigslyckan vände – och den forcerade 
svenska upprustningen gav resultat – öka-
de dock den svenska rörelsefriheten till de 
allierades favör. i den nu redovisade voly-
men står sig denna beskrivning av sveriges 
agerande rätt väl. Visserligen påpekas helt 
riktigt att olika moraliska frågeställningar 
lyfts fram på senare år – ofta i efterklok-
hetens belysning. men detta har knappast 
i någon avgörande grad påverkat den tidi-
gare bilden.

Omdömet om den avslutande, åttonde 
delen – vars redaktörer varit Kjell Östberg 
och jenny Andersson - måste däremot bli 
mera negativt. Dess uttalade syfte har varit 
att i en övergripande syntes redovisa resul-
taten av de senaste femtio årens i hög grad 
fragmentiserade forskningsinsatser. Deras 

innehåll sprids normalt bara inom en be-
gränsad, akademisk krets och når mera 
sällan ut till en intresserad allmänhet. Och 
nästan aldrig höjs blickarna över det egna 
avgränsade området. 

men duon Östberg-Anderssons uppdrag 
har kanske varit nästan omöjligt. Att redo-
visa det helt nyss avslutade, senaste halv-
seklet reser nämligen genast ett antal in-
vändningar. Kan man över huvud taget 
få vettiga perspektiv på en så närliggande 
period? redan tillgången till – eller kan-
ske snarare bristen på - vederhäftiga käl-
lor kan sålunda vara mycket problema-
tisk. ledamoten bengt Gustafsson har ju 
nyligen – i inlägget ”Några kommentarer”  
2. häftet KKrVAHT 2013 – anmält ett an-
tal mycket kritiska kommentarer till hur 
de främmande ubåtskränkningarna redo-
visats. bland annat ställer han frågor just 
om förmågan till källkritik i hos de berör-
da forskarna.

men också en rad andra erinringar kan 
anföras; till exempel hur all historieskriv-
ning riskerar att felaktigt påverkas av oli-
ka vid skrivtillfället rådande stämningslä-
gen. många av oss minns den undergångs-
stämning kring riskerna för havererade it-
system som piskades upp inför det senaste 
millennieskiftet; hissar skulle fastna, betal-
ningar över nätet sluta fungera och en rad 
samhällsfunktioner slås ut eller åtminstone 
påverkas mycket allvarligt. Något liknan-
de gällde när de första fallen av HiV-aids 
rapporterades. Visioner om en stundan-
de fruktansvärt smittsam farsot – parallel-
ler drogs till spanska sjukans härjningar, ja 
rentav till medeltidens återkommande vå-
gor av pestangrepp – fick vidsträckt sprid-
ning. 

ett annat beryktat exempel är hur den så 
kallade romklubben på 1960-talet lär ha 
förutsagt exakt vilket år världens samlade 
oljeresurser definitivt skulle sina och där-
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med mycken mänsklig verksamhet skulle 
kollapsa eller åtminstone försvåras kraftigt. 
Detta var en korkad spådom eftersom ol-
jan i princip aldrig kommer att ta slut men 
däremot kanske blir för dyr. poängen med 
dessa tre exempel är att det först var med 
ett visst tidsperspektiv som den reella bety-
delsen av dessa hot kunde bedömas.

Nu är det givetvis ändå inte svårt att pe-
ka på ett antal områden där det senaste 
halvseklet förefaller ha inneburit klara för-
ändringar för och i vårt land: omvandling-
ar till följd av globaliseringen, it-sektorns 
explosionsartade framväxt inte minst inom 
mediaområdet, påverkan från de ökade in-
vandrar- och flyktingströmmarna, den allt-
mer fortgående sekulariseringen, genusfrå-
gornas stegrade betydelse, den accelerera-
de inflyttningen till våra storstadsområden 
liksom klimathotet. men först om några 
decennier kan vi med någon grad av säker-
het bedöma vad som långsiktigt varit be-
tydelsefullt. i själva verket kan nu inte så 
värst mycket mer sägas om den nyss för-

flutna perioden än att 1960- och 1970-ta-
lens hårda vänstervågor under de påföljan-
de årtiondena byttes ut mot kraftiga hö-
gervindar som öppnade för nyliberala tan-
kesätt. 

Kommersiellt, berättar Harrison, har 
”svensk Historia”-projektet, inte blivit nå-
gon framgång. enligt honom kan ett skäl 
vara att verket inte uppmärksammats som 
det borde på våra kultursidor. man kan 
fråga sig varför och hamnar då lätt i fun-
deringar om den rätt ofta omtalade svens-
ka historielöshetens betydelse.  i den mån 
en sådan existerar lär den tyvärr inte på-
verkas – annat än marginellt – av all kun-
skap och lärdom som ryms mellan pärmar-
na i seriens alla volymer. men för de intres-
serade är förstås verket på många sätt en 
ren guldgruva, inte minst genom de utförli-
ga litteraturlistorna och de ofta välvalda il-
lustrationerna.

Recensenten är fil dr, f d kommerseråd och 
ledamot av KKrVA.


