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1. Inledning 

Ofta har det sina sidor att försöka skildra en medeltida svensk stads historia, särskilt 

gäller detta sådana städer, som ej lågo i närheten av något fäste eller ej hyste något 

domkapitel. Materialet blir då ej sällan påfallande tunt. Undantag finns emellertid, 

ett av dem är just Arboga. Det är nämligen en av de fyra svenska städer, vilkas 

medeltida tänkeböcker – rådstugurättsprotokoll – bevarats till våra dagar.1 

 

Att Arboga är en gammal stad är känt. Dock känner få till att det finns så mycket material 

bevarat om stadens historia, och detta material har använts gång på gång för att berätta om 

Arbogas förflutna. Det finns en rad böcker skrivna om Arbogas historia. Sven Ljung, som 

skrivit citatet ovan, är en av dem. Citatet kommer från boken Arboga Stads Historia2, som 

handlar om Arbogas historia, fram till år 1551, och är den första delen av två. Ljung 

kommenterar Jacob Benjamin Lohmans och Gustaf Bergströms verk i sitt företal. Han menar 

att Lohman (1708-1782) är den som visar på ett kritiskt sinne, till skillnad från Bergström 

(1848-1904).3 Enligt Bo Lindberg är de författare som skrivit om historia före 1800-talet 

historieskrivare och inte historiker. Historiker uppträder först under 1800-talet. Lindberg 

menar att en historiker är analytisk, objektiv och källkritisk, något som historieskrivaren inte 

är. Lindberg använder termen professionalism för att förklara skillnaden mellan de båda 

begreppen. Under 1800-talet utbildades de som skrev historia, och på så sätt infann sig vissa 

normer i ämnet. Tidigare var det inte säkert att den som skrev historiska verk endast skrev 

inom området historia utan även inom andra ämnen.4 Eftersom Ljung och Lindbergs slutsatser 

går stick i stäv med varandra blir det ett intressant utgångsläge för min undersökning.  

 

Vad detta kan ha för betydelse för de historieböcker de skrivit, är något jag intresserar mig för 

i detta arbete. Jag kommer att undersöka tre böcker som handlar om Arbogas historia. Den 

första boken är skriven av Jacob Benjamin Lohman år 1737, den andra av Gustaf Bergström 

runt sekelskiftet 1900 och den tredje är skriven av Hans Almgren och gavs ut 1985. Jag 

kommer således undersöka hur historieskrivningen om Arboga stad förändrats under tre 

decennier.  

 

Att använda historia, det vill säga det som brukar benämnas historiebruk, och att förstå hur 

historia har använts under olika perioder, har blivit en allt viktigare del att uppmärksamma 

inom skolämnet historia. Ett exempel på det är att i kursplanen för historia på gymnasiet 

anges att eleverna ska få chansen att utveckla sin ”Förmåga att undersöka, förklara och 

värdera användningen av historia i olika sammanhang och under olika tidsperioder.”5 

                                                 
1 Ljung, Sven (1949), Arboga stads historia– Första delen, Tiden intill 1551, s. 11. 
2 Ljung, Sven (1949). 
3 Ljung (1949), s. 11. 
4 Lindberg, Bo (2012), ”Ära och nytta – historia och historieskrivning i det tidigmoderna Sverige”, i Gunnar 

Artéus & Klas Åmark (red), Historieskrivningen i Sverige, s. 9. 
5 Skolverket (2011), Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. 

Elektroniskt publicerad: < http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2

Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk=2705 >. Hämtad 2016-05-09.  

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
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Historiebruk är det centrala perspektiv jag kommer diskutera i mitt arbete. Därför är det också 

det begrepp jag börjar med att redogöra för i mitt forskningsläge.  

2. Forskningsläge 

2.1 Historiebruk 

Historikern Peter Aronsson har skrivit om hur man använder sig av historia, historiebruk, i 

boken Historiebruk – att använda det förflutna. Han menar att det grundläggande syftet med 

allt historiebruk är bland annat att skapa mening och legitimitet. På så sätt skapas en historia 

som innehar en betydelse.6 Mening till historien kan bland annat ges genom att placera den i 

ett rum och där konkretisera den. Dessutom måste berättandet av historien levandegöras med 

hjälp av olika gestaltningsformer, samt avgränsas mot något annat.7 Historien kan ges många 

olika meningar beroende på var i samhället och i vilka situationer den används. Samtidigt 

förändras hela tiden vår förståelse av vad som är meningen med bruket av historien. Aronsson 

menar att själva analysen av hur man använder det förflutna är viktigt i alla kulturanalyser.8 

 

Genom att påvisa ett objekts historiska förankring kan det bidra till att skänka legitimitet åt 

exempelvis en plats eller en händelse. Legitimering kan även ske genom att koppla en social 

statusmarkering till objektet, att det tillhört en kung till exempel. Enligt Aronsson är det just 

det kungakrönikor och adelns sköldebrev är till för. Även runstenar och domböcker vittnar om 

vikten av släktskap och uråldrig hävd. Länken mellan dåtid och nutid skänker en legitimitet, 

bland annat till sin plats i historien.9 

 

Aronsson menar att en plats, ett tings eller en specifik tids autenticitet, äkthet, kan skapa en 

extra dimension till historien. Att hitta saker, platser och berättelser som bekräftar att en 

händelse verkligen ägt rum bidrar till den historiska upplevelsen. Det skapar en brygga mellan 

nutiden och det förflutna. Dock kan de fakta som tas upp bli för mycket att ta in, i för stor 

mängd. Det i sin tur leder ofta till ett förhållande till historien där man väljer att inte 

problematisera omständigheterna, utan godtar den som den är framställd.10 

 

I och med att historia blev allt mer en del av att bygga upp en nation utvecklades dess 

vetenskapliga grund. Leopold von Ranke var, enligt Aronsson, en av dem som hade en 

ledande roll i att utveckla användandet av historia mot det källkritiska. Historien skulle berätta 

vad som verkligen hänt. Följderna av denna utveckling blev att den medeltida tidsperioden 

blev populär att ägna sig åt. Detta på grund av att statens historia kunde ses långt tillbaka i 

tiden, samtidigt som källmaterialet fanns tillgängligt i form av texter. Ett led i utvecklingen 

var att forntiden blev arkeologernas område, där fornfynden gav alla vittnesmål som 

                                                 
6 Aronsson, Peter (2004), Historiebruk – att använda det förflutna, s. 57. 
7 Aronsson (2004), s. 60ff. 
8 Aronsson (2004), s. 7f. 
9 Aronsson (2004), s. 62f. 
10 Aronsson (2004), s. 115. 
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behövdes. Dessa hjälpte till att ge platsen där de hittats en historia. Vikingarna fick 

symbolisera urtypen för det fria folket, menar Aronsson.11  

 

Historikern Axel Hultman har skrivit licentiatavhandlingen Lokalhistoria i norsk och svensk 

skola: historiekulturella perspektiv, vilken är utgiven 2012. Avhandlingens syfte är att 

undersöka förhållandet mellan lokalhistoria och skolan, samt att jämföra den svenska skolan 

med den norska.12 För att förklara hur lärarna relaterar till lokalhistorien använder sig 

Hultman av historiebruk.13 Hultman beskriver även den svenska lokalhistorien i förhållande 

till historiekulturen.14 Vid första anblick kan denna forskning anses relevant för min 

undersökning. Dock tar den ansats ur dagens samhälle, alltså drygt 25 år efter den sista boken 

i min undersökning gavs ut. Detta gör det irrelevant att använda den ens för att undersöka 

bruket av lokalhistoria i den mest moderna historieboken. Ett annat problem, i förhållande till 

mitt arbete, är att avhandlingen förhåller sig till lokalhistoria genom skolans värld. Därför 

anser jag att denna forskning inte är relevant för min undersökning.  

2.2 Historieskrivning  

2.2.1 Historieskrivning under 1700-talet 

I boken Historieskrivningen i Sverige skriver Gunnar Artéus och Klas Åmark tillsammans 

med andra historiker om den svenska historiografin. De skriver om hur historieskrivningen 

har utvecklats i Sverige, till exempel hur historia använts och hur historikers framställande av 

historia har förändrats.15 Historikern Bo Lindberg redogör i sitt kapitel om hur användandet 

av historia och historieskrivningen såg ut i det tidigmoderna Sverige.16 Lindberg menar att i 

och med att stormaktsväldet föll ändrades sättet att skriva Sveriges historia. Hittills hade man 

fokuserat på att ha rötter så långt bak i tiden som möjligt, att legitimera nationens plats i den 

bibliska historien och i de antika historieskrivarnas skildringar. Under frihetstiden som följde 

blev historieskrivningen mer inriktad på samtiden och synen mer pragmatisk, det vill säga 

egennyttig. Dock levde vissa tendenser av det gamla historieanvändandet kvar. Hjältedåd 

beundrades fortfarande men nu också de tragiska. Historieskrivningen ändrade sitt 

nationalistiska perspektiv, från att sätta in Sverige på den världshistoriska kartan till att skriva 

dess historia på svenska och för svenskar.17 

 

Lindberg berättar att Olof Dalin (1708–87) kan ses som den som förnyade hur man skrev 

historia i Sverige. Bland annat använde han en ledig svenska och en bra disposition av sitt 

innehåll. Framför allt använde han en omfattande notapparat, där han utförligt redovisade de 

dokument han tagit del av. Den svenska historieskrivningen låg i fas med den moderna 

naturvetenskapen vilket gav den auktoritet. Lindberg menar dock att Dalin fortsatt lät sina 

                                                 
11 Aronsson (2004), s. 122f. 
12 Hultman, Axel (2012), Lokalhistoria i norsk och svensk skola: historiekulturella perspektiv. 

Licentiatavhandling, s. 11. 
13 Hultman (2012), s. 19f. 
14 Hultman (2012), s. 50f. 
15 Artéus, Gunnar & Åmark, Klas (2012), ”Förord”, i Gunnar Artéus & Klas Åmark (red), Historieskrivningen i 

Sverige, s. 7. 
16 Lindberg (2012), s. 9.  
17 Lindberg (2012), s. 26f. 
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skildringar påverkas ”… av den götiska glorifieringen av svenskarnas förfäder…”18. När han 

använde sig av de antika skrifternas framställningar av det nordiska folket, framhöll han 

framför allt de positiva. Dessutom använde han sig ofta av tidigare forskares material än av 

källmaterialet när han gjorde sina undersökningar.19 

 

1700-talets främste historieskrivare var, enligt Lindberg, Sven Lagerbring (1707–87). Till 

skillnad från Dalin var Lagerbring en professionell historiker. Han samlade bland annat in 

källmaterial själv. Dessutom menar Lindberg att det faktum att Lagerbring inte försökte 

framställa det fornnordiska folket för mer än vad de var, hänger ihop med att han inte använde 

sig av antika källor. Det var nämligen via de antika texterna som man kunde koppla ihop 

Sveriges historia med antiken, och på så sätt ge landet en högt uppsatt plats i världshistorien. 

Dock använde sig Lagerbring av de isländska sagorna, som dessutom var översatta till 

svenska. Den kritik som han genomförde bestod i att han resonerade kring trovärdigheten och 

rimligheten i de källor han undersökte. Lindberg menar att Lagerbring var en förnuftskritiker 

men inte alls någon källkritisk pionjär.20 

2.2.2 Historieskrivning kring sekelskiftet 1900 

Peter Aronsson har tillsammans med sju andra forskare skrivit antologin Makten över minnet 

– Historiekultur i förändring. I förordet belyser Aronsson det faktum att den vetenskapliga 

forskningen inom historia allt mer intresserar sig för den utomvetenskapliga framställningen 

av historia. Syftet med boken är att undersöka hur den aktuella forskningen kring detta ämne 

ser ut.21 Aronsson menar att under slutet av 1800-talet uppstod en konflikt om hur man skulle 

skriva Sveriges historia, och vem som skulle göra detta. Det fanns många olika aktörer som 

alla blev angripna på något sätt. Vissa blev anklagade för att skriva för torrt och trångsynt, 

andra för att använda tvivelaktiga metoder och inte vara källkritiska nog.22 

 

I ovan nämnda bok Historieskrivningen i Sverige har historikern Gunnar Artéus skrivit ett 

kapitel som redogör för historieskrivningen under 1800-talet, samt för några av de främsta 

historikerna. Artéus menar att det under 1800-talet knappast fanns någon ”kollektiv 

historikermiljö”. Detta på grund av att det helt enkelt inte fanns någon större organisation runt 

de få befattningar som fanns inom området.23 Dock belyser Artéus att det fanns en viss 

likformighet hos 1800-talets historiker, vilken grundlagts av Geijers traditioner.24 Enligt 

Geijer skulle historikern genom kristendomen legitimera och göra moraliska värderingar, till 

exempel av historiska personer. Historieskrivningen skulle även vara mer en konst än en 

vetenskap. Vidare var källkritik inget som Geijer fokuserade på, även om han ofta tillämpade 

den. Det viktiga låg i att finna sanningen och att skriva med en objektivitet.25  

                                                 
18 Lindberg (2012), s. 31. 
19 Lindberg (2012), s. 30f. 
20 Lindberg (2012), s. 31. 
21 Aronsson, Peter (2000), ”Författarkonsten och historikerna”, i Peter Aronsson (red) Makten över minnet – 

Historiekultur i förändring, s. 5.  
22 Aronsson (2000), s. 108f. 
23 Artéus, Gunnar (2012), ”Geijer och de stora 1800-talsverken”, i Gunnar Artéus & Klas Åmark (red), 

Historieskrivningen i Sverige, s. 41. 
24 Artéus (2012), s. 55. 
25 Artéus (2012), s. 42ff. 
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Artéus redogör för att samtliga av de historiker han tar upp i sitt kapitel är troende kristna. 

Detta har påverkat dem och hur de har valt att framställa den historia de skrivit. Deras tro har 

blivit ett ramverk runt deras historiesyn och används för att legitimera och värdera personer 

och händelser.26 

2.2.3 Historieskrivning under senare delen av 1900-talet 

Historikern Klas Åmarks har skrivit ett kapitel i Historieskrivningen i Sverige. Där redogör 

han för hur utvecklingen av den svenska historieforskningen och historieskrivningen har 

utvecklats under 1900-talet. Åmark berättar att den kvantitativa socialhistorien kom att bli en 

viktig del i den nya tidens historieforskning. I och med den skedde en förskjutning av vad 

man studerade. Från att ha fokuserat på kungar, krig och staten började man istället undersöka 

vanliga människor, bönder, arbetare, kvinnor, män och barn i deras arbete och på fritiden.27 

 

Det Humanistiskt-Samhällsvetenskapliga forskningsrådet gjorde vid 1980-talets slut en 

utvärdering av svensk historieforskning. Det visade sig att kvinnohistorien var ett av 

områdena där forskarna framför allt hade utmärkt sig.28 En av de nya trenderna var, enligt 

Åmark, att historieforskningen kunnat konstatera en förekomst av en konstant 

könsmaktsordning, som förekommit under alla historiska perioder. Syftet var att synliggöra 

ojämlikheten mellan könen på arbetsmarknaden, och att göra kvinnorna synliga i historien. 

Detta låg i linje med den kvinnohistoria som växt fram under 1970-talet.29 

2.3 Sammanfattning av forskningsläget 

Genomgången av det rådande forskningsläget inom mitt problemområde har visat att det varit 

svårt att finna studier som liknar den som jag kommer att utföra i mitt arbete. Däremot har jag 

funnit relevant forskning som knyter an till de centrala perspektiv som uppsatsen utgår ifrån, 

nämligen historiebruk och historieskrivning. 

2.3.1 Historiebruk  

Aronsson redogör för att syftet med att använda historia oftast är för att ge mening åt, eller 

legitimera något. Legitimering kan ske genom att applicera vissa statusmarkeringar på den 

plats eller den händelse man vill framhäva. Några exempel på sådana markeringar är lång 

historisk bakgrund, kopplingar till vissa historiskt framstående personer eller viktiga 

händelser. Ett objekt som hittats på en viss plats bidrar till att skänka den plasten en 

autenticitet, genom att bevisa att en viss händelse ägde rum där. I och med att källkritiken 

växte fram ledde det till att medeltiden blev en allmänt omtyckt period att undersöka. Detta på 

grund av det digra materialet från den tiden. Forntiden blev arkeologernas period. Där 

behövdes endast fynden för att vittna om platsens historia. Under den här perioden växte 

vikingen fram som viktig symbol.  

 

                                                 
26 Artéus (2012), s. 55. 
27 Åmark, Klas (2012), ”Teoriernas intåg i svensk historieforskning”, i Gunnar Artéus & Klas Åmark (red), 

Historieskrivningen i Sverige, s. 156ff. 
28 Åmark (2012), s. 159. 
29 Åmark (2012), s. 163ff. 
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Denna forskning är relevant för mitt arbete eftersom mitt syfte är att undersöka hur de olika 

författarna har använt sig av historia. Jag kommer att undersöka om och i så fall hur de olika 

författarna har använt sig av ovan nämnda metoder för att legitimera Arbogas plats i historien. 

Hultman undersöker lokalhistoria i förhållande till den svenska och norska skolan, med hjälp 

av bland annat historiebruk. Den forskningen anser jag dock inte relevant för mitt arbete. 

2.3.2 Historieskrivning  

Lindberg berättar att historieskrivningen förändrades under 1700-talet. Tidigare skrevs 

historia för att legitimera nationens plats i världen genom att koppla den till den bibliska och 

antika historien. Nu skrevs historien för svenskar, på svenska. Hjältedåd lyftes fortfarande 

fram, nu även de dystra. Dalin var en av de som förnyade sättet att skriva historia. Bland 

annat skrev han på ledig svenska och använde en notapparat. Däremot framhöll han 

fortfarande det positiva när han undersökte skrifter om det nordiska folket. Han använde sig 

även av andra forskares material, till skillnad från Sven Lagerbring, som samlade in sitt eget 

källmaterial. Lindberg redogör dock för att Lagerbring använde sig av översatta isländska 

sagor som material och att dennes källkritik låg i rimlighet och förnuft i källorna. 

 

Aronsson redogör för den konflikt som uppstod under 1800-talet, om vem som skulle skriva 

historia och hur. Vilket språk och vilka metoder man skulle använda samt hur källkritisk man 

skulle vara, var några av frågorna. Samtidigt menar Artéus att de flesta historiker lät sig 

färgas av sin religiösa tro i sina verk. Troligtvis var ett av problemen kring konflikten att det 

inte fanns någon administration som kunde samla historikerna. Artéus menar att Erik Gustaf 

Geijer var en stor förebild för många historiker. 

 

Under 1900-talet förändrades historieforskningen, menar Åmark, och således 

historieskrivningen. Istället för att redogöra för kungar, krig och staten blev vanliga 

människor det man koncentrerade sin studie på. I slutet av 1980-talet visade det sig att man nu 

även forskade kring maktförhållandet mellan män och kvinnor i historien, något man inte 

gjort förut.  

 

Forskningen om historieskrivning redogör för hur denna har utvecklats under 1700-, 1800- 

och 1900-talet. Detta är relevant för mitt arbete, eftersom jag kommer att undersöka hur de 

olika författarna har skrivit historia. Huruvida deras framställningar stämmer överens med hur 

forskningen redogör för att man skrev historia under respektive period, blir således grunden 

för min diskussion.  

 

 

 

 

 

 



Karin Haglind 890303-6906 HI3040 

 10 

3. Teoretiska utgångspunkter 

Historiebruk och historieskrivning är de begrepp jag har utgått från i mitt forskningsläge.  

Mitt syfte grundar sig i att undersöka hur historia brukats och hur historia skrivits. Därför är 

begreppen historiebruk och historieskrivning centrala i mitt arbete, och de begrepp jag 

kommer att ha som teoretisk utgångspunkt för att genomföra min undersökning.  

 

Historiebruk innebär att man brukar historien. Man använder alltså historia med ett syfte. Att 

återge historia handlar oftast inte endast om det rena kunskapssökandet. Aronsson menar att 

man skulle kunna säga att det alltid handlar om något mer än detta. Historia används i många 

olika sammanhang och verksamheter samt på olika nivåer. Historiebruk kan skapa mening till 

det förflutna, legitimera en plats eller skapa en gemenskap. Användandet av historia kan dock 

brukas med onda avsikter.30   

 

Historieskrivning betyder helt enkelt skrivningen av historien. Skrivandet och framställandet 

av det förflutna, i olika miljöer och vid olika tidsperioder, olika historikers sätt att skriva 

historia. Historieskrivningens historia i sin tur benämns historiografi.31  

4. Problem, syfte och frågeställningar 

4.1 Problem och syfte 

Såsom Peter Aronsson nämner finns det några grundläggande syften med att använda historia. 

Ett av dessa är att skänka legitimitet åt en plats eller en händelse. Med hjälp av uråldriga fynd 

kan vi legitimera vår stad eller by som en viktig plats i historien, kanske till och med i 

förhållande till världshistorien.32 Hur historia har skildrats och använts i text under de senaste 

trehundra åren, är grunden för mitt problemområde. Jag kommer att undersöka hur bruket av 

historia och historieskrivningen har sett ut, och hur olika författare har använt sig av historia 

för att skänka legitimitet. Jag har valt Arboga som studieobjekt som ett exempel för att 

undersöka hur detta har sett ut i praktiken. I mitt arbete kommer jag att undersöka hur 

Arbogas historia har skildrats samt använts. Alltså på vilket sätt de olika författarna har 

beskrivit historien och hur de brukat den.  

 

Syftet med uppsatsen är således att undersöka hur historieskrivningen har använts för att 

legitimera uppkomsten och utvecklingen av Arboga stad under perioden 1737 till 1985. 

 

 

                                                 
30 Aronsson (2004), s. 7ff. 
31 Artéus & Åmark (2012), s. 7. 
32 Aronsson (2004), s. 57ff. 
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4.2 Frågeställningar  

För att uppfylla mitt syfte kommer jag utgå från följande huvudfråga. 

Hur har tre olika författare använt historieskrivning för att beskriva Arboga uppkomst och 

utveckling? Vilka likheter och skillnader kan konstateras vad gäller framställning, 

legitimering och tolkning av händelserna hos de olika författarna? 

 

För att genomföra min undersökning kommer jag att ta hjälp av här nedan nämnda 

underfrågor. 

 

1.   Hur skildras framställningen av Arbogas grundande, dess kloster samt Cecilia Vasa? 

2. Hur använder författarna historien för att legitimera staden Arbogas plats i historien? 

3. Hur kan författarnas sätt att skildra historien förklaras, i förhållande till deras 

omgivning och samtid? 

4. Vilka eventuella likheter och skillnader finns det mellan de olika historieböckernas 

skildringar av händelser i Arbogas historia? 

5. Material, metod och avgränsningar 

5.1 Källmaterial  

5.1.1 Arboga Känning 

År 1737 gavs Arboga Känning ut, skriven av Jacob Benjamin Lohman. Den upplaga jag 

använder mig av är överförd till modernt typsnitt, utgiven av Götlundas Hembygdsförening. 

Utgåvan är en avskrift av originalet, och följer detta så långt som möjligt. Dock har vissa 

ändringar gjorts av praktiska skäl. Till exempel har vissa långa fotnoter lagts som bilagor. 

Boken behandlar tiden från Arbogas grundande fram till dess den gav ut. Min utgåva har även 

en inledning som förklarar omständigheterna kring uppförandet av den, samt en kort 

sammanfattning om vem Lohman var.33 

 

Lohman föddes 1708 i Arboga, av en far som var tysk och en mor som var infödd Arbogabo. 

Lohman studerade vidare i både Västerås och Uppsala, men enligt Hans Almgren är det inte 

troligt att han tog någon akademisk examen. Lohman kom istället att arbeta några år på 

Riksarkivet i Stockholm innan han blev rektor vid Arboga skola, 1739. Redan året därpå 

prästvigdes Lohman och 1941 utnämndes han till komminister i Arboga landsförsamling. 

Almgren redogör för att Lohman levde ett ortodoxt kristet liv och var antikatolik. De sista 

åren han levde erhöll Lohman ledighet från sitt ämbete på grund av sjukdom.34 

 

                                                 
33 Lohman, Jacob Benjamin [1737] (2001), Arboga känning / funnen och upstäld af Jacob Benj. Lohman, s. 2. 
34 Almgren, Hans (1999), ”Jacob Benjamin Lohman”, i Hembygdsföreningen Arboga minne (red) Årsbok 1999, 

s.67ff. 
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Enligt Almgren var Lohman dels starkt påverkad av göticismen som härstammade i 1600-

talet, men även av den upplysning som rådde. De göticistiska idéerna påvisar Almgren genom 

att nämna hur Lohman i Arboga Känning använder historien.35  

 

I första kapitlet till Arboga känning vill Lohman genom en lång historik härleda 

Arbogas vapen, örnen, tillbaka till göterna. Den ”uråldriga” örnen påminner om 

krigiska dåd och har alltsedan stadens uppkomst varit dess kännetecken.36 

 

Almgren fortsätter att berätta att Lohman i ett senare verk för fram en teori om att Arboga 

varit ett tillhåll för vikingar. Almgren ratar även Lohmans försök till källkritik. Lohmans 

påstående om att det funnits tre kloster i staden finns det inga samtida dokument som stöder. 

Hans resonemang spökar än idag, menar Almgren. Även Lohmans religiösa, antikatolika syn 

lyser igenom i hans verk.37 Det råder dock ingen tvekan om att Lohman är väl påläst inom den 

historiska litteraturen, och Almgren lyfter fram hans sätt att så utförligt beskriva Arboga i sin 

samtid. Dessutom berömmer han Lohmans syfte med boken, att få makthavarna att inte 

glömma staden vid en skör tidsperiod.38 

5.1.2 Arboga Krönika 

Gustaf Bergström har skrivit Arboga Krönika. Den är uppdelad i två delar, där den första 

delen behandlar tiden före 1280 och en bit in på 1500-talet, och gavs ut 1892. Den andra 

delen tar vid där den första slutade och fortsätter fram till början av 1800-talet. År 1909 gavs 

den färdiga boken ut, komplett med de båda delarna Medeltidsminnen och Nyare tiden samt 

ett inledande kapitel om författare skrivet av Karl Hult. I Hults del berättar han om 

Bergströms liv i stort. Genom Hult får vi veta att Bergström inte var någon infödd Arbogabo, 

utan föddes i Eskilstuna, 1848.39  

 

År 1868 började Bergström studera i Uppsala, där han sågs som ett språkgeni. Bergström 

vikarierade som rektor i Strängnäs och skrev en avhandling om nordiska språk, innan han 

bytte inriktning och vigdes till präst 1883. År 1889 fick Bergström en tjänst som vice 

komminister och rådmanskaplan i Arboga. På den tjänsten hade han, enligt Hult, svårt att 

utföra sina uppgifter. Bergström översatte istället texter från bland annat franska och 

italienska. Hult menar även att Bergström lätt blev entusiastisk av det han gjorde för stunden, 

och att han hade något poetiskt och drömmande över sig. Bergström blev ett tag medlem i 

Frälsningsarmén men gick tillbaka till sin ursprungliga kyrka innan han dog, 1904.40 

5.1.3 Alla tiders Arboga  

Hans Almgren gav 1985 ut Alla tiders Arboga. Boken är ett populärvetenskapligt verk där 

författaren, enligt honom själv, har strävat efter att ”… kortfattat och enkelt, utan att ge avkall 

                                                 
35 Almgren (1999), s.70. 
36 Almgren (1999), s.70. 
37 Almgren (1999), s. 71. 
38 Almgren (1999), s. 75ff. 
39 Hult, Karl (1909), ”D:r Gustaf Bergström. – 1848-1904.”, i Gustaf Bergström Arboga Krönika, s. IXf. 

Romerska siffror enligt källan. 
40 Hult (1909), s. Xff. 
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på vetenskapliga ambitioner, skildra Arbogas och Arbogabornas historia.”41 Almgren fick 

uppdraget att skriva boken av Arbogas kulturnämnd, samt fick ekonomiskt stöd av 

Hembygdsföreningen Arbogas Minne. Almgren har inte bifogat käll- och 

litteraturförteckningen, utan den finns detaljerad på Stadsbiblioteket och Arboga Museum.  

 

Hans Almgren, född 1943, är fil.lic. i historia och samhällsvetenskap och har arbetat som 

lektor på Vasagymnasiet i Arboga. Han har även skrivit läroböcker för gymnasiet och 

högstadiet, och är bland annat huvudförfattare till Alla tiders historia42. Almgren har, förutom 

Alla tiders Arboga, också skrivit en del populärvetenskapliga verk i hembygdshistoria.43 

5.1.4 Källkritik 

Då mitt problemområde behandlar hur historia har skrivits och använts i tre olika författares 

verk, ser jag inga större problem med mina källor. Eftersom jag ska undersöka deras innehåll, 

är jag inte intresserad av hur pass väl förankrade deras teser är, utan mer vilka teser de lagt 

fram, och hur. Hade min avsikt däremot varit att använda mina källor för att undersöka 

Arbogas historia hade det funnits stora problem. Ingen av de böcker jag undersöker är 

primärkällor för Arbogas historia, och således hade de inte alls varit relevanta för min 

undersökning. De båda bortgångna författarna har dessutom fått kritik av efterlevande för sina 

försök att vara källkritiska. 

 

Inför min undersökning har jag kommit i kontakt med två problem. Det ena problemet jag 

stött på när som hastigast ögnat igenom materialet, är det faktum att Lohmans verk är skrivet 

på 1700-talssvenska. Det gör att det ibland kan vara svårt att förstå vad han menar, även om 

jag har förmånen att ha materialet avskrivet i modernt typsnitt. Mina tolkningar av materialet 

kommer således att vara gjorda efter bästa förmåga, med förbehåll för att jag kan ha 

misstolkat dess mening. Det andra problemet grundar sig i min avgränsning, och det faktum 

att jag har valt ut vissa teman ur böckerna. Därför kan det hända att något som skulle vara 

relevant att analysera vid till exempel en komparation mellan de olika författarnas skildringar, 

finns med i ett stycke som ligger utanför min undersökning.  

5.2 Metod 

Jag kommer i mitt arbete utföra en kvalitativ textanalys. Jag kommer även genomföra en 

komparation av de tre källorna. Enligt Pär Widén är en kvalitativ textanalys en lämplig 

metodansats när det är skriftiga dokument och texter som ska undersökas. Textanalys handlar 

om att välja ut och förhålla sig till olika texter, för att förstå deras innehåll och skapa kunskap 

om dess innebörd. Detta utifrån ett avgränsat undersökningsproblem.44 Eftersom min 

undersökning handlar om att undersöka tre tryckta texter, finner jag denna metod relevant för 

mitt arbete. 

                                                 
41 Almgren, Hans (1991), Alla tiders Arbogas, s. 5. 
42 Bergström, Börje; Almgren, Hans & Löwgren, Arne (1985), Alla tiders historia. Grundbok i historia för 

gymnasieskolans humanistiska och samhällsvetenskapliga linjer. 
43 Studentlitteratur (2016-04-28), ”Hans Almgren”, 

https://www.studentlitteratur.se/#person/264922/Hans+Almgren. Hämtad: 2016-04-28. 
44 Widén, Pär (2009), ”Kvalitativ textanalys”, i Andreas Fejes och Robert Thornberg (red.) Handbok i kvalitativ 

analys, s. 136ff. 

https://www.studentlitteratur.se/#person/264922/Hans+Almgren
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Den kvalitativa textanalysen grundar sig i hermeneutiken vilken handlar om att läsa, förstå 

och skapa en mening ur texter. Fokus kan ligga antingen på författarens avsikt eller hur 

läsaren tolkar dennes text. Widén redogör för att en textanalys kan tolkas med hjälp av tre 

dimensioner. Den första av dessa analyserar författaren och vilka innebörder denne har 

tillskrivit sin text. Den andra dimensionen fokuserar på själva texten, till exempel vilka 

betydelser språket och innehållet får för texten. Den sista dimensionen tolkar man istället 

vilken mening texten får i förhållande till ett sammanhang eller i ett samhälle.45 I mitt arbete 

kommer jag att behandla samtliga av dessa tre dimensioner, i och med de underfrågor jag har 

till min huvudfråga. Den första dimensionen bearbetas genom frågan om hur författarna 

använt sig av legitimitet. Den andra dimensionen kommer jag in på när jag undersöker hur 

respektive författare har skildrat historien. Den tredje dimensionen behandlas när jag 

analyserar hur det kan förklaras varför författarna skriver på det sätt de gör. Till exempel hur 

deras samtid och dess traditioner påverkat dem. För den som läser undersökningen är det 

viktigt att komma ihåg, att det just är forskarens egna tolkningar som förs fram och inget 

annat. 

5.3 Avgränsningar 

Mitt problemområde handlar om hur man har skildrat en stads historia under de senaste tre 

århundradena. Jag har valt att undersöka om, och i så fall hur historieskrivningen har 

förändrats under denna period. På grund av min härkomst har jag valt att mer specifikt inrikta 

mig på hur man skrivit om Arbogas historia. Jag kommer dessutom att göra nedslag år 1737, 

vid sekelskiftet 1900 och 1985. För att avgränsa mitt arbete från att bli för stort har jag gjort 

ett aktivt val av de historieböcker jag använt mig av. Jag har valt ut tre av de historieböcker 

som finns om Arbogas historia, med ett nedslag i varje decennium. Antalet är valt med 

hänsyn till storleken på arbetet. Nedslagen valde jag med en tanke om att få en någorlunda 

lika lång tidsperiod mellan de tre verken. Lohmans bok är den första historieboken skriven 

om Arboga på svenska. Därför fick den vara min utgångspunkt. Almgrens bok är den sist 

utgivna boken, och således relevant för att få ett så långt tidsperspektiv som möjligt. 

Bergströms verk blev den sista boken att komma med i min undersökning, på grund av att den 

passade bäst in av mina alternativ. Detta för att få en så jämn tidsperiod mellan de tre 

böckerna som möjligt.       

 

Jag har även valt att begränsa det material jag har undersökt genom att välja ut tre teman ur de 

böcker jag valt. Det första temat handlar om Arboga stads grundade, det andra om hur klostret 

grundades och det tredje om Cecilia Vasa i Arbogas historia. Denna avgränsning har jag först 

och främst grundat på att händelserna måste ha ägt rum före 1737, då den äldsta boken kom 

ut. Detta för att jag ska kunna undersöka samtliga källmaterials skildring av händelsen. Det 

första temat valdes på grund av böckernas disposition. Samtliga inleder med att redogöra för 

Arbogas bakgrund och dess grundande. Det var således det tema som föll sig mest naturligt 

att ta med. Klostret har haft en stor betydelse för Arboga stad, därför valde jag det som mitt 

andra tema. Mitt tredje tema var inte alls lika självklart. Jag ville undersöka hur en person 

                                                 
45 Widén (2009), s. 138. 
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skildrades i förhållande till Arbogas historia, och eftersom Cecilia Vasa haft Arboga som en 

permanent hemvist under en längre tid föll valet på henne.  

6. Bakgrund 

I min bakgrund kommer jag att beskriva hur samhället såg ut under de perioder då respektive 

författare var verksam. Detta för att ge en inblick i hur deras omgivning såg ut, och vilka 

strömningar som kan ha legat till grund för deras sätt att återge Arbogas historia.  

6.1 1700-talet 

I och med Karl XII:s död, år 1718, skedde en rad förändringar i Sverige. Hedenborg och 

Kvarnström redogör för att Sverige upphörde att vara en stormakt och förlorade stora 

landområden. Den frihetstid som följde syftar till en frihet från en enväldig kung. Under 

perioden 1720–1772 hade den svenska riksdagen ovanligt mycket makt. Ståndssamhället var 

systematiskt ordnat med adeln, prästerna, borgarna och adeln i riksdagen.46 Enligt Hans 

Almgren var Sverige i en svacka efter de många krig som föregick 1700-talet. På grund av 

krigen övergavs många gårdar. Även pesten spelade roll i avbefolkningen.47 

 

Upplysningen visade sig i Sverige, enligt Susanna Hedenborg, genom ett empiriskt 

kunskapssökande. I den svenska historieskrivningen handlade det om att historien skrevs på 

ett nytt och mer källkritiskt sätt. Dessutom fick naturvetenskapen en hög status. Man skulle 

söka kunskap, och helst med ett empiriskt tillvägagångssätt.48 Kyrkan spelade dock 

fortfarande en stor roll i samhället. Hedenborg menar att den kristna moralen var djupt rotad 

hos människorna. Många av kyrkans män tog till sig upplysningens idéer och infogade dem i 

tron. Det byggde på det naturliga förnuft Gud hade planterat i naturen. Dock fanns det dem 

som ifrågasatte kyrkan. Dels de som ville sätta förnuftet i centrum, dels de som ville sätta 

individens relation till Gud i centrum i stället för den invanda tron. Som ett led i den 

utvecklingen infördes förbud mot att hålla andakter utanför kyrkan. Utmanandet av kyrkan 

fortsatte. Grupper som ifrågasatte kyrkan växte fram och okyrkliga skrifter spreds. År 1734 

fick Sverige en enhetlig lag, vilken ersatte de befintliga lagarna som härstammade från 

medeltiden.49  

6.2 Sekelskiftet 1900 

Under senare delen av 1800-talet förändrades Sverige till att bli allt mer industrialiserat. Även 

om det agrara samhället fanns kvar, flyttade fler och fler människor från landsbygden och in 

till städerna för att jobba inom industrin. I och med att städerna växte var de tvungna att 

moderniseras för att klara av befolkningsmängden. Reningsverk, fattigvård och 

                                                 
46 Hedenborg, Susanna & Kvarnström, Lars (2013), ”Inledning”, i Susanna Hedenborg & Lars Kvarnström (red), 

Det svenska samhället 1720-2010 – Böndernas och arbetarnas tid, s. 13ff. 
47 Almgren (1999), s. 76. 
48 Hedenborg, Susanna (2013), ”Böndernas tid 1720-1866”, i Susanna Hedenborg & Lars Kvarnström (red), Det 

svenska samhället 1720-2010 – Böndernas och arbetarnas tid, s. 25f. 
49 Hedenborg (2013), s. 31ff. 
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infrastrukturen var ett par av de saker som utvecklades. Även inom politiken förändrades 

läget.50 Riksdagen hade övergått från ståndsriksdag till en tvåkammarriksdag, men på grund 

av den begränsade rösträtten växte olika folkrörelser fram.51 Tillsammans verkade flera av 

dessa rörelser för förändringar i samhället, till exempel allmän rösträtt.52  

 

Nationalismen hade växt sig stark under 1800-talet. I Sverige öppnade man Nordiska museet 

och Skansen, där det var meningen att man skulle bevara det svenska kulturarvet. På Skansen 

introducerades även flaggans dag för att stärka den svenska flaggan som en nationell symbol. 

Nationalismen stärktes än mer av det ökade intresset för hembygden. Enligt Lars Kvarnström 

kom Selma Lagerlöf att ”… via Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige att gestalta 

svensk nationalism och regionalism för många uppväxande generationer.”53 Kvarnström 

menar även att historieskrivningen präglades av en moralisk uppfattning, där det framhävdes 

hur förträffligt Sverige var och vilken betydelse nationen hade. Detta med rötter hos Erik 

Gustaf Geijer och Anders Fryxells, trots vetenskapliga skillnader.54 Även Christer Nordlund 

hävdar att man fortsatte att betona Sveriges bragder, trots att nationalismen förändrats under 

senare delen av 1800-talet. Dock hade man övergått från att grunda historien på vikingar, 

kungar och myter till att lyfta fram den svenska naturen.55 

6.3 Senare delen av 1900-talet 

Under de 3 sista decennierna av 1900-talet, enligt Kvarnström, skedde många omvälvande 

händelser i världen. Även i Sverige skedde stora förändringar. Till exempel avbröts det 

långvariga socialdemokratiska maktinnehavet, folkhemmet och välfärden ifrågasattes till 

förmån för privatisering och valfrihet, enkammarriksdag infördes och regeringsformen 

moderniserades. Det politiska läget var oroligt med flerpartiregeringar som splittrades och 

frågor som delade partier.56 Under Olof Palmes tid vid makten tog Sverige konkreta 

ställningstagande mot olika regimers förtryck, bland annat USA:s krig mot Vietnam. 

Samtidigt utsattes den svenska demokratin för hot, genom till exempel Rysslandledda spioner 

och ubåtar på svenskt vatten.57 

                                                 
50 Kvarnström, Lars (2013), ”Arbetarnas tid 1866-2010”, i Susanna Hedenborg & Lars Kvarnström (red), Det 

svenska samhället 1720-2010 – Böndernas och arbetarnas tid, s. 184ff. 
51 Kvarnström (2013), s. 191. 
52 Kvarnström (2013), s. 204. 
53 Kvarnström (2013), s. 228. 
54 Kvarnström (2013), s. 225ff. 
55 Nordlund, Christer (2001), ” Naturen och det nationella i det tidiga 1900-talets Sverigelitteratur”, i Ann-Katrin 

Hatje (red) Sekelskiftets utmaningar, s. 74f. 
56 Kvarnström (2013), s. 306f. 
57 Kvarnström (2013), s. 318f. 
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7. Resultat 

7.1 Arbogas grundande 

7.1.1 Lohman 

Jacob Benjamin Lohman inleder Arboga Känning med att reda ut hur staden Arboga har fått 

sitt namn. Han tar upp en rad olika förklaringar men förkastar de flesta efter väl underbyggda 

resonemang, samtidigt som han hela tiden hänvisar i fotnoter var de kommit ifrån. Därefter 

redogör Lohman för var Arbogas yttre gränser går och till vilka socknar de gränsar. Han 

menar att själva staden är innesluten av ett trästaket, men att den pryds av omgivande natur: 

  

Sielfwa Staden innesluter et staket af trä20. Men runt omkring bepryda honom 

fruktsamma åkrar, blomstrande engiar, the af Haβle- och Eke-lundat med flere 

naturens konstycken härligen utsirade äro. Uti theβa then oskyldiga 

förnögensamhetens parker wäxa äfwen utom tusende slags blommor och lillier, 

kosteliga örter och gräs, …58 

 

Efter detta citat fortsätter Lohman att redogöra för alla slags trädsorter och djur som finns i 

skogarna kring Arboga.59 Aronsson menar att genom att skapa en autenticitet till en plats kan 

man lyfta dess historiska betydelse en dimension.60 Lohmans redogörelse för floran runt 

Arboga är något jag tolkar som ett försök till detta.  

 

Lohman fortsätter Arboga Känning med att berätta om hur svårt det är att fastställa när 

Arboga grundades, bland annat på grund av att gamla skrifter blivit förstörda av åldern. Man 

kan dock genom att undersöka byggnader och stadens strategiska belägenhet mot Bergslagen, 

räkna ut att folk bott här under hedendomen61. Lohman menar att man hittat götiska skrifter 

från 400-talet, som redogör för Bergslagens verksamhet. Det borde enligt honom betyda att 

man redan då upptäckt att platsen där Arboga är beläget var den bästa platsen att ha den sista 

stationen för transport av varor via vattenvägen, från och till Bergslagen. Därför borde även 

folk ha bott här under den tiden. 62 Diskussionen om stadens ålder fortsätter med att brev och 

stadens gamla sigill beskrivs. I och med dessa för Lohman fram bevis för att staden har sitt 

ursprung i tiden före kristendomen kom till Sverige, vilket skedde år 829 enligt Lohman. I och 

med det brev som Lohman nämner hänvisar han i en fotnot till ett stycke längre fram i boken, 

där han har lagt in hela brevet som en fotnot. 63   

7.1.2 Bergström  

Gustaf Bergström inleder Arboga Krönika med att berätta om hur naturen runt stadskärnan 

har förändrats under de senaste tusen åren, fram till hans samtid. Detta gör han med vackra 

                                                 
58 Lohman, (2001), s. 23. 
59 Lohman, (2001), s. 23. 
60 Aronsson (2004), s. 115. 
61 Hedendomen – med begreppen hedendomen och hedendomstiden avser Lohman tiden före kristnandet i 

Sverige. 
62 Lohman (2001), s. 27. 
63 Lohman (2001), s. 28. 
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ord om resliga furor, skogssjöars stränder och bördiga ängar. Vidare redogör han för de 

fornfynd som gjorts kring staden, till exempel båtvrak som vittnar om svunna segelleder där 

det nu inte finns något vatten. Troligen har Halvardborg varit tillflyktsort vid anfall från 

främmande vikingar, då det gick att segla mellan de större vattendragen. Bergström berättar 

även att det finns två runstenar i trakten, varav den ena är inmurad i Medåkers64 kyrka. 

Därefter skildrar han olika sägner som berättar om Arbogas omgivningar.65 Att lyfta fram 

vikingar och sägner i historiska verk var, enligt Kvarnström, något som var på väg ur tiden 

under slutet av 1800-talet.66 Bergström väljer dock att redogöra för dessa. 

 

Liksom Lohman tar Bergström upp hur Arboga har fått sitt namn. Bergström är dock mer rakt 

på sak i sitt framställande och skriver helt enkelt att Arboga betyder åkrök. Namnet kommer 

från att ån bildar en krökning precis där man anser att den äldsta staden uppstod. Han 

fortsätter sin redogörelse med att berätta att vikingar antagligen varit de första att anlägga ett 

fiskeläge just här, ”I närheten af den gamla hedniska offerlunden…”.67 Bergström menar dock 

att Arboga blev en riktig handelsstad först efter att Birger jarl skapat ordning och reda i 

landet. Arboga kan därför, enligt Bergström, kalla sig för köpstad från och med den tiden.68 

 

Var Bergström har tagit dessa uppgifter ifrån redovisar han inte i texten. Dock har han i sin 

inledning framfört vilka källor han använt sig av i boken som helhet. Bland annat har han 

använt sig av Arboga tänkebok69, olika dokument från riksarkivet och Kungliga biblioteket, 

samt Lohmans Arboga Känning.70 Aronsson redogör för att många som skrev historia under 

slutet av 1800-talet, sades använda tveksamma metoder.71 Här kan man fråga sig om 

Bergström lyder under den kategorin.  

7.1.3 Almgren 

Hans Almgren menar att runt 2500 år f.Kr. bosatte sig folk i de högre liggande delarna av 

Arboga. Almgren berättar att man hittat boplatser efter stenåldersmänniskor i Götlunda72, och 

att de kan ha varit de första Arbogaborna. Man har även funnit gravrösen från bronsåldern och 

från järnåldern i områdena runtom Arboga. Almgren tar upp runstenen ”Kung Sigges sten” 

som det mest förnäma fornminnesmärket. Denna runsten restes på 1000-talet av två bönder 

från Götlunda, till minne av deras bror. Stenen är rest mitt i ett gravfält med en skeppssättning 

runt om.73 Aronsson menar att genom att ge till exempel en plats en lång historisk bakgrund 

kan man skänka platsen en legitimitet. Kan man dessutom koppla samman platsen med en 

kung, ges platsen en ännu högre status.74 Almgren är den av författarna som går längst bak i 

                                                 
64 Medåker – tätort som tillhör Arboga kommun. 
65 Bergström, Gustaf (1909a), ”Medeltidsminnen”, i Gustaf Bergström Arboga Krönika, s. 1ff. 
66 Nordlund (2001), s. 74f. 
67 Bergström (1909a), s. 4. 
68 Bergström (1909a), s. 4f. 
69 Noreen, E. & Wennström, T. (red.) (1935-1937), Arboga stads tänkebok. D. 1, 1451-1472. 
70 Lohman (2001).; Bergström (1909a), s. IVf. 
71 Aronsson (2000), s. 108f. 
72 Götlunda - tätort som 1974 överfördes till Arboga kommun och Västmanlands län. Tillhörde tidigare Örebro 

län. 
73 Almgren (1991), s. 9f.  
74 Aronsson (2000), s. 7f. 



Karin Haglind 890303-6906 HI3040 

 19 

tiden, för att ge Arboga en lång historisk bakgrund. Han lyckas även koppla en gammal kung 

till Arbogas omgivning.  

 

Likt Bergström redogör Almgren för den fornborg som finns i Arboga, men istället för 

Halvardborg heter den nu Halvarsborg. Almgren berättar att borgen fungerat som 

tillflyktsborg för bönder boendes runt om. Där kunde de hålla stånd mot till exempel 

rövarband och andra fiender. Halvarsborg ligger nämligen strategiskt belägen uppe på en 

brant bergklack och var förr nästan omringad av sjön Tjurlången. Ända fram till 1700-talet 

hade borgen vatten på alla sidor utom en, där man kunde vada ut.75 

 

Enligt Almgren passerade huvudvägen i Västmanland genom Arboga, helt naturligt eftersom 

landvägen och sjövägen möttes här. Följaktligen bildades även en by, kallad åbågen, vilket på 

fornsvenska blir arbughi. Här lastade man om sina varor, köpte och sålde, och stormän med 

sina följen övernattade här. I centrala Arboga har man hittat rester av en rustbädd76 och en 

brunn från 900–1000-talet, vilket tyder på bebyggelse i dessa delar. Första gången Arboga 

nämns är i Karl Estridssons testamente till klostret i staden, år 1286. Då har staden växt till 

vad man kan kalla stad. Förutom att staden kunde växa på grund av de goda relationerna med 

bönderna kring Arboga var järnhandel en viktig grund. Tack vare ån kunde man året runt 

frakta järnet från Bergslagen till Stockholm. Om Arbogas kontakter med omvärlden kan man, 

enligt Almgren, läsa om i Arboga tänkebok77, protokollen från rådstugurättens sammanträden. 

Almgren menar att Arboga blev en stor och rik stad med tidens mått mätt. Detta syns i 

dokument från Magnus Erikssons stadslag från mitten av 1300-talet, där Arboga och Västerås 

får dela på den största bördan när det kom till att bygga Norrbro i Stockholm. Arboga var 

även den tredje mest omnämnda staden när det kommer till kontakt med Stockholm, efter 

Uppsala och Västerås.78 

 

Man kan, enligt Almgren, inte veta exakt hur Arboga såg ut under senmedeltiden eftersom det 

inte finns någon karta. Däremot menar Almgren att staden inte var stor, men att det 

rätvinkliga gatunätet tyder på att staden var ”planerad”, enligt nordtysk modell. Den äldsta 

bebyggelsen, vilken naturligt nog låg närmast den viktiga ån, infogades i detta mönster. Något 

som var ovanligt vid denna tid var att genomfartsleden i Arboga inte gick över Stora Torget, 

utan i utkanten av staden. Bebyggelsen på den södra sidan av ån kom sig av 

befolkningsökningen. Det fanns många anledningar till att bygga på södra sidan. En av dem 

var att man inte behövde betala avgift för att äga en tomt på den sidan, vilket man var tvungen 

till på den norra. Under 1300-talet hade de två långgatorna bildats, parallella med ån, och den 

första bron byggdes.79  

 

                                                 
75 Almgren (1991), s. 10f. 
76 Rustbädd - äldre typ av grundläggningskonstruktion av trä som utnyttjades vid svag undergrund. 

Nationalencyklopedin, ”rustbädd”. <http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rustbädd> Hämtad 

2016-05-17.  
77  Noreen & Wennström (1935-1937). 
78 Almgren (1991), s. 12ff. 
79 Almgren (1991), s. 15ff. 



Karin Haglind 890303-6906 HI3040 

 20 

Almgren nämner inte i sin text var han tagit fakta ifrån. Han nämner dock i sitt förord att för 

den som är intresserad av dessa uppgifter, finns en detaljerad käll- och litteraturförteckning att 

hämta på Stadsbiblioteket och på Arboga museum.80 I denna förteckning finner jag 

förklaringar och hänvisningar i samband med den huvudsakliga texten. Dock finner jag inte, 

till exempel, var Almgren hittat stöd för att man inte behövde betala avgift för en tomt på den 

södra sidan. 81 Källförteckningen ger därför inte ett komplett uttryck. 

7.1.4 Sammanfattning 

Samtliga av författarna tar upp hur Arboga fått sitt namn, och vad som kan ligga till grund för 

det. Medan Bergström och Almgren är relativt konkreta över hur staden fått sitt namn 

överlägger Lohman flera förklaringar. Dock kommer han fram till samma slutsats som övriga 

författare, att namnet härstammar från åns krok. Både Bergström och Almgren berättar om 

Halvarsborg och hur naturen, framför allt vattenvägarna, har förändrats. I och med detta 

redogör Bergström även för att vikingar kan ha anfallit borgen och seglat i vattnet kring 

Arboga. Lohman däremot går mer in på hur naturen och floran ser ut runt om Arboga.  

 

När det kommer till Arbogas ålder går samtliga författare långt tillbaka i tiden. Lohman talar 

om götiska skrifter som inte nämner Arboga men likväl Bergslagens aktivitet, vilket pekar på 

att Arboga funnits redan på 400-talet. Lohman nämner även i Arbogas sigill och brev som 

bevis på att staden är väldigt gammal. Bergström redogör för gamla runstenar, och tar liksom 

Almgren upp ”Sigges sten”. Almgren väljer att gå tillbaka så långt tillbaka i tiden som 2500 

år före Kristus, och berättar om fynd från sten- och järnåldern. Almgren redogör även för en 

utgrävd brunn från 900–1000-talet samt Karl Estridsson testamente som ett underlag för när 

Arboga nämndes i skrift första gången.  

7.2 Klostret 

7.2.1 Lohman 

Lohman inleder sitt kapitel om Arbogas gråmunkekloster med att berätta att sedan 

kristendomen på allvar kom in i vårt land har gudfruktiga regenter funnits. Dessa regenter har 

med heligt uppsåt byggt rum där deras kristna lärare kunde bo och verka. Munkarna, det 

romerska hovets tjänare, hade på så sätt större jordisk nytta av regenternas välvilja än av 

undersåtarnas andliga vinning. Däremot kunde vem som helst nyttja klosterfrid. Enligt 

Lohman fanns det dock vissa regler som man måste följa för att fortsätta vara i klosterfrid, till 

exempel att inte lämna klosterområdet. Om klosterfriden hävisar Lohman i en fotnot till ”Cfr. 

Protocoll. Civ. in Arch. Cur.”82 

 

Enligt Lohman upprättade kung Magnus Börgeßon Ladulås ”… et fett och skönt boo hästädes 

åt Fransiscan-Munkarna wid år 1285…”83. Var detta kloster låg finns det åtskilliga meningar 

om. Olika dokument ger skilda ledtrådar, men till sist kommer Lohman fram till att klostret 

                                                 
80 Almgren (1991), s. 5. 
81 Almgren, Hans (1985), Alla tiders Arboga – Käll- och litteraturförteckning, s. 3f. 
82 Lohman (2001), s. 47f. 
83 Lohman (2001), s. 47. 
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har legat mellan Stortorget och Järntorget.84 Dessa ägor tillföll kronan när klostret äntligen 

stängdes av den ”… utwalde Swenske Josua, K. Gustaf den I…”85, 1529, och blev sedermera 

en konungagård och därefter rådhus. Enligt Lohman överlämnades även själva kyrkan med 

sitt kapell till staden strax efter reformationen. I samband med att Lohman beskriver var 

klostret har legat kommer han in på att klostret även hade ägor på andra ställen i staden. 

Enligt stadens gamla protokoll från den tiden finner man så många gårdar som blivit 

uppoffrade till munkarnas fördel att ”… man tror thet hwarannan gård warit i theras ägo.”86. 

Som stöd för sina argument om klostrets ägor hänvisar Lohman i en fotnot, till två brev från 

två män som skänkt mark till klostret.87  

 

Lohman fortsätter sin redogörelse av Arbogas kloster med att berätta att det även legat ett 

dominicaner-kloster, svartbrödernas kloster, i staden. Det låg dock inte på den norra sidan om 

ån utan på den södra sidan. Den sidan tillhörde, enligt Lohman, fram till 1545 Strängnäs stift. 

Lohman visar den grundritning nedan, som demonstrerar hur klostret ska ha sett ut, samt 

uppmärksammar att det låg i nord-sydlig riktning, vilket var ovanligt. Lohman menar att det 

är osäkert när detta kloster byggdes. Det skedde förmodligen under kung Magnus Smeks88 tid. 

När det övergavs är Lohman inte heller säker på, men anser att det borde ha blivit lämnat före 

reformationen eftersom det klostret inte omnämns i brevet från Gustav Vasa. Detta brev har 

Lohman infogat i en fotnot.89 

 
Källa: Lohman, Jacob Benjamin [1737] (2001), Arboga känning / funnen och upstäld af Jacob Benj. Lohman, s. 

51. 

 

Ett tredje kloster finns också i Lohmans berättelse. Han menar att det inte finns några 

dokument som berättar för vem eller för vilket ändamål som det byggts. Det kan ha legat ett 

nunnekloster där så småningom stadskyrkan, Heliga Trefaldighetskyrkan, är belägen. Lohman 

tar upp argument som talar både för och emot att det funnits ett nunnekloster på den platsen. 

Till exempel förkastar han helt påståendet om att kung Magnus Smek skulle ha byggt klostret, 

                                                 
84 Se bilaga 1 och 2, på Lohmans karta över Arboga stad med tillhörande förteckning. 
85 Lohman (2001), s. 50; Gustaf den I – hädanefter nämnd som Gustav Vasa. 
86 Lohman (2001), 49. 
87 Lohman (2001), s. 48f. 
88 Magnus Smek – Magnus Eriksson, svensk kung 1319-1364. 
89 Lohman (2001), s. 50f.  
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eftersom det ska ha varit byggt 1308 och då var inte Magnus Smek född än. Detta påstående 

hänvisar Lohman komma från Simonius och Palmsköld.90  

7.2.2 Bergström 

År 1285 grundlade Magnus Ladulås franciskanerklostret i Arboga. I och med händelsen 

nämns stadens namn för första gången, och träder enligt Bergström in i historiens ljus. 

Därmed inleds även stadens storhetstid, vilken även slutar när klostret läggs ner. Bergström 

menar att man av klostrets grundande kan utläsa att Arboga redan innan varit en stad, så pass 

lockande att franciskanerna valde den som boplats. Bergström menar även att vi kan vara 

förvissade om att kristendomen funnits i Arboga innan franciskanerna kom. Fortsättningsvis 

redogör Bergström för en gammal sägen som säger att den norske kungen Olof den helige 

redan på 1000-talet landstigit på Arbogas stränder och byggt en kyrka. Vidare berättar 

Bergström om hur franciskanerorden grundandes, och hur de bland annat på grund av sina 

fattiga liv fick gåvor testamenterade till sig. Magnus Ladulås och Karl Estridson finns bland 

de nämnda gåvomännen. 91 

 

Enligt en sägen har stadskyrkan tillhört ett nunnekloster, som sedan franciskanermunkarna 

tagit i besittning. En förklaring, menar Bergström, kan vara att franciskanerna byggt kyrkan 

för att även rymma ett nunnekonvent. Att ha så kallade dubbelkloster, för både munkar och 

nunnor, var vanligt innan kyrkomötena började förbjuda detta.92 Det finns många anledningar 

att tro att klostret hysts av nunnor, både innan och efter det blev ett munkkloster. Bland annat 

menar Bergström, att enligt folktraditionen har gångarna under staden använts av nunnor och 

munkar för hemliga möten. Enligt en allmänt utbredd sägen sägs det att i nästan alla 

nunnekloster har det hittats ben från mördade barn. Den sägnen upprepas, enligt Bergström, 

även här. Det sägs att ben har hittats i en väggpelare uppe på kyrkvinden. Enligt Bergström 

ligger några av bevisen till att nunnor vistats i klostret, i de fastigheter i staden som ägts av 

nunnor. Dessa nunnor är dock från Vadstena kloster och Riseberga.93  

 

Klosterkyrkan var ursprungligen byggd i tegel i enkel form utan torn och sidoskepp. Tornet, 

menar Bergström, byggdes säkert i senare tid.94 Bergström berättar att själva klostret bestått 

av flera byggnader, bland annat kyrkan, som bildade ett helt komplex. Han hävdar att klostret 

låg där nuvarande stadskyrkan ligger och att de väldiga källarna som är belägna under gården, 

nedanför kyrkan, borde ha tillhört klostret. Bergström har även med en bild i boken, se nedan, 

över hur klostret kunde ha sett ut och förklarar ungefär hur det var uppbyggt.95  

                                                 
90 Lohman (2001), s. 52f. Simonius och Palmsköld som Lohman omnämner är troligtvis författarna Isaacus 

Roslagius Simonius, som år 1659 skrev Encomium Arbogiæ, respektive Erik Runell Palmskiöld (1608-

1686), men uppgifterna kan inte med säkerhet bekräftas. 
91 Bergström (1909s), s. 5ff. 
92 Bergström (1909a), s. 7f. 
93 Bergström (1909a), s. 94. 
94 Bergström (1909a), s. 7f. 
95 Bergström (1909a), s. 82f.  
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Källa: Bergström, Gustaf (1909a), ”Medeltidsminnen”, i Gustaf Bergström Arboga Krönika, s. 83. 

 

Bergström berättar om en mängd testamenten, vilka gett gåvor till klostret. De allra flesta är 

från borgarhustrur.  

 

År 1463 nämnas 3 hustrur, som gifvit testamenten i gårdar, tomter eller penningar; 

Karin, Jap skomakares, Ragnilla, Jöns Skinnares, och hustru Karin Pederson. År 

1470 får klostret ½ gård sunnan ån af hustru Elin, Peder Dus hustru. År 1480 ger 

Hakon sadelmakares hustru del i en gård till klostret. År 1482 ger hustru Luci en 

vret vid gamla kyrkogården.96 

 

Bergström redogör även för brev till klostret, som låter oss veta att man mot gåvor till klostret 

kunde få mässor sjungna för sig och sin familj. Breven har Bergström hämtat från Lohmans 

Arboga Känning97, till vilken han refererar i texten. Om själva livet i klostret finns det dock 

inga dokument. Bergström använder sig istället av sin visit vid Vadstena kloster för att 

försöka förklara hur livet i klostret kunde se ut.98 Vidare berättas om klostrets plats i staden 

med dess bagarstuga som försåg staden med det bästa brödet, och klosterbastun som var en 

populär samlingsplats. Bergström tar även upp stadgan om klosterfrid från 1476, vars asylrätt 

enligt Arbogaborna missbrukades.99 

 

Bergström redogör vidare för vilka som levt i klostret från 1451 och framåt.100 Därefter 

försöker han skapa en koppling mellan en kyrka byggd i Assisi på 1200-talet och 

klosterkyrkan i Arboga. Han kopplar även ihop kyrkan med medeltiden med hjälp av den 

gamla dopfunten, med Carl XI:s tid med hjälp av nyckeln till sakristian, och med Johan III:s 

                                                 
96 Bergström (1909a), s. 84. 
97 Lohman (2001). 
98 Bergström (1909a), s. 85ff. 
99 Bergström (1909a), s. 89f. 
100 Bergström (1909a), s. 96ff.  
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tid med hjälp av klosterklockorna.101 Bergström berättar också om de minnen som lever kvar 

från klostrets tid. Ett exempel är de växter som munkarna planterade i klosterträdgården, vilka 

spridit sig till närliggande trädgårdar. Ett annat exempel är ramsor och olika sägner som lever 

kvar efter munkarna.102 Om klostrets nedläggning nämner inte Bergström något, åtminstone 

inte i detta kapitel. Däremot fann jag i den andra delen, Den Nyare Tiden, i kapitlet om 

Gustav Vasa, en mer utförlig berättelse om vad som skett vid dess avveckling.103 

7.2.3 Almgren 

Det första Almgren tar upp är när Arboga nämns för första gången. Det är då den rike 

riddaren Karl Estridsson nämner ”bröderna i Arboga” i sitt testamente, år 1286. Vidare låter 

Almgren oss veta att under 1280-talet regerade Magnus Ladulås, vilken understödde 

franciskanerorden och lät bygga bland annat deras klosterkyrka i Stockholm. Almgren hävdar 

att Erikkrönikans uppgift om att även Arbogas kloster grundades av Magnus Ladulås med 

största sannolikhet är sant. Vidare menar Almgren att man kan dra de slutsatser att Arboga då 

växt till en liten stad.104 På en karta, se nedan, visar Almgren hur Arboga kan ha sett ut under 

senmedeltiden. På den kartan är klostret utritat att ligga som ett J i förbindelse med 

klosterkyrkan, nuvarande Heliga Trefaldighetskyrkan.105 Klostrets främsta byggnad var 

klosterkyrkan, vilken var färdigbyggd i början av 1300-talet. Enligt Almgren såg den 

annorlunda ut än vad den gör idag. Till exempel byggdes inte tornet förrän under 1600-talet, 

och mot väster byggdes en tegelfasad i nordtysk stil.106 Almgren redogör även för att klostret 

var den dominerande byggnaden i Arboga under medeltiden. Klosterområdet låg mellan 

kyrkan och ån, med tillhörande badstuga, bagarstuga och skola. Inne i klostret hölls många 

viktiga möten, världsliga som andliga. 107 

                                                 
101 Bergström (1909a), s. 98ff. 
102 Bergström (1909a), s. 103ff. 
103 Bergström, Gustaf (1909b), ”Nyare Tiden”, i Gustaf Bergström Arboga Krönika, s. 5ff. 
104 Almgren (1991), s. 12. 
105 Almgren (1991), s. 16. 
106 Almgren (1991), s. 19. 
107 Almgren (1991), s. 18. 
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Källa: Almgren, Hans (1985), Alla tiders Arbogas, s. 16. 

 

Almgren berättar att klostret tillhörde franciskanerorden, och att de på grund av kravet på 

fattigdom, var beroende av gåvor från allmänheten. Bland annat gårdar donerades av borgare.  

Om livet i klostret i övrigt vet man inte mycket. Däremot gick både munkar och borgarsöner i 

klosterskolan där de fick lära sig läsa, skriva och räkna. En grundkurs i latin ingick även i 

studierna. Munkarna hade stora kunskaper i bland annat medicin, botanik och astronomi.108 

 

År 1529 lämnade den sista munken Arboga kloster som en följd av reformationen, enligt 

Almgren. Klosterskolan lades ner samtidigt som byggnader revs och klosterkyrkan förföll. 

Marken som klostret legat på föll i kronans ägo.109 

7.2.4 Sammanfattning  

Lohman börjar med att redogöra för att klostret behövde finansiärer till att bygga klostret, och 

att klostret var beroende av de gåvor klostret erhöll. Att klostret erhöll stora gåvor och att 

                                                 
108 Almgren (1991), s. 18f. 
109 Almgren (1991), s. 46. 



Karin Haglind 890303-6906 HI3040 

 26 

många av dessa överfördes genom testamentet, tar även Bergström och Almgren upp. Att det 

var Magnus Ladulås som grundade klostret är samtliga författare överens om, samt att Gustav 

Vasa var den som lade ned klostrets verksamhet. Bergström och Almgren är även överens om 

var klostret var beläget, och berättar även hur det var uppbyggt och hur livet innanför murarna 

fungerade. Lohman däremot kommer med andra uppfattningar gällande var klostret låg. De 

första två menar att klostret låg i direkt anslutning till klosterkyrkan, nuvarande Heliga 

Trefaldighetskyrkan, med klostergården riktad söderut ned mot ån. Lohman är av den åsikten 

att klosterområdet har sträckt sig med klostergården västerut, ända bort till Stortorget.  

 

Lohman och Bergström redogör för vad klosterfriden innebar samt att det inhyst nunnor, 

något som Almgren utelämnar. Något som Lohman är ensam om att nämna är det faktum att 

det verkar ha legat ett dominicaner-kloster i staden. Något Bergström är ensam om är det 

faktum att han tar upp sägner. Bland annat om att Helige kung Olof landstigit i Arboga på 

1000-talet, och att det hittats skelett efter barn uppe på kyrkovinden, ett säkert tecken på att 

det en gång varit ett nunnekloster. Han berättar även om munkars hemliga möten i 

källargångarna under klostret. Därtill försöker Bergström koppla klostret till Assisi, Karl XI 

och Johan III.  

7.3 Cecilia Vasa  

7.3.1 Lohman 

När Lohman redogör för Heliga Trefaldighetskyrkan, eller stadskyrkan, börjar han vid 

reformationen. Han berättar att Gustav Vasa gav det gamla klostrets kapell till staden att 

bygga om till kyrka. När detta inte gjordes anklagade markgrevinnan Cecilia borgerskapet för 

att låta byggnaden förfalla. Lohman refererar i fotnoten till det brev som Johan III sänder till 

Arboga, för att få ändring i saken. Där benämner Johan III Cecilia som ”… wår elskeliga k. 

Syster, then Högborna Furstinnes, Fru Cicilies, Markgrefwinna til Baden ec...” 110. 

 

Lohman berättar om kungsgården och att Johan III, år 1579, skickade en befallning om att 

gården skulle byggas upp igen efter att den brunnit. I fotnoten till det stycket redogör Lohman 

för befallningen från Johan III:111 

 
170 Anno 1579 den 29 Decemb. Afgick Konung Johans befallning om Konungs-

gården i Arboga/ som för några år war förbränd/ at den skulle igen upbyggt blifwa; 

såsom ock thet Stenhus thär Hertiginnan Cicilia, Marg.Grevinna til Baden, plägade 

wistas uti/ täckias. Palmsk. In Mscr.112 

 

I samband med att Lohman redogör för Arbogas ”nöjsamma händelser”, tar han upp de 

baletter och bröllop som under markgrevinnan Cecilias och drottning Catharinas tid hölls i 

staden.113 

                                                 
110 Lohman (2001), s. 60. 
111 Lohman (2001), s. 73. 
112 Lohman (2001), s. 73. 
113 Lohman (2001), s. 96. 
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7.3.2 Bergström 

Bergström inleder sitt kapitel om Cecilia Vasa med att berätta att Arboga under pesttider sågs 

som en säker tillflyktsort. Detta var en av anledningarna till att prinsessan Cecilia bosatte sig 

här. Under de nio åren hon levde i Arboga bodde hon i kungshuset, och ägnade sig enligt 

sägnen åt förnöjelser och påhitt. Bergström menar att Cecilia inte ägnade sig åt nöjen varje 

dag utan att det fanns en vardag även för henne i denna småstad. Dock var Cecilia bortskämd 

och fjäskades för på grund av sin skönhet. I en not satt bredvid rubriken i form av Cecilias 

namn, framgår det att Ambjörn Svensson var hennes befallningsman under en period.114 Detta 

verkar vara viktigt att känna till eftersom noten sitter redan i rubriken. 

 

Till Arboga tog hon, enligt Bergström, med sig sin vilja att härska. Hon ville till exempel 

förbjuda stockholmare att komma till Arboga på grund av risken för pesten. Hon titulerade sig 

”Gräfin zu Arbo” och representerade, åtminstone i början, kungamakten i staden. I brev från 

hennes bror Johan III ges Cecilia uppdrag att övervaka olika saker, bland annat handeln. 

Bergström menar att hon snart dock tog sig för mycket makt. När hon år 1574 lade tull på 

Arbogaborna, fick Johan III beordra henne att lämna tillbaka det hon tagit. Enligt Bergström 

är det lätt att förstå att Cecilia inte hade någon bra ställning i Arboga. Den blev dessutom 

ännu sämre hos borgarna då hon klagade för sin bror Johan III, att dessa försummade 

restaureringen av stadskyrkan och hennes önskan att bygga upp kungsgården efter branden. 

Dessutom visar protokollen från rådstugurätten att Cecilia ständigt har konflikter med sina 

tjänare, menar Bergström.115  

 

Om Cecilias flytt från Arboga nämner Bergström inget mer än: 

 

Markgrefvinnan styrde nu färden mot andra öden. Guldsanden, som strötts öfver 

protokollen från hennes tid, har bevarats mellan protokollens blad och glittrar en till 

mötes, som den nyss vore strödd. Men glansen, som omgaf Cecilias romantiska 

ungdom, bleknade, när ungdom och fägring blåst bort. Ett lif som hennes – utan Gud 

och utan frid – är som gullsand för vind. Det är tårar värdt, hvad som där gick 

förloradt.116 

 

Bergström avslutar berättelsen om Cecilia med att redogöra för en tvist mellan Cecilia och 

Hans Black. Det tog fjorton år innan konflikten var löst, och då hade Cecilia gett Hans Black 

rätt i frågan. Bergström menar att Cecilia kanske hade hittat en hjälpsamhet i sitt goda hjärta 

när hon själv upplevt sämre dagar.117  

 

 

 

 

                                                 
114 Bergström (1909b), s. 31. 
115 Bergström (1909b), s. 33ff. 
116 Bergström (1909b), s. 33. 
117 Bergström (1909b), s. 33f. 
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7.3.3 Almgren 

 

På vårvintern 1572 installerade sig Cecilia Vasa på Kungsgården. Hon var Gustav 

Vasas näst äldsta dotter. I förläning hade hon av sin bror Johan III fått Arboga gård 

och stad samt Arboga, Himmeta och Medåkers socknar plus en del andra områden. 

Nu kom hon, i spetsen för ett talrikt hov, för att ta sitt län i besittning. I sju år, till 

1579, var hon Arbogas mest omtalade och kanske mest förtalade invånare.118 

 

Så presenterar Almgren Cecilia Vasa för sina läsare. Nämnas bör att Cecilia Vasa är en av tre 

personer som fått ett eget kapitel hängivet sig, i Almgrens bok. Almgren fortsätter att berätta 

att hon nu är 32 år gammal, men att hon redan hunnit vara med om mycket i sitt liv. Han tar 

bland annat upp ”Vadstenabullret”. Vid en fest i samband med Cecilias syster Katarinas 

bröllop, befann sig brudgummens bror i Cecilias våning nattetid. Trots vakter hände detta igen 

och han kastades då i tornet. Gustav Vasa blev rasande när han fick reda på vad som hänt, 

främst på Cecilias bror Erik (senare Erik XIV) som inte lyckats tysta ner hela händelsen. Det 

gällde för kungahuset att gå till motattack mot elaka rykten om Cecilias oskuld. Erik slog då 

en medalj med Cecilias bröstbild på ena sidan, och den kyska Susanna i badet på andra sidan. 

Detta för att visa att det var lika dumt att anklaga Cecilia för att vara lösaktig, som Susanna.119  

 

Almgren låter oss veta att Cecilia några år efter ”Vadstenabullret” gifte sig med greven av 

Baden-Rodemachern. Med honom fick hon fem söner, varav en dog i tidiga år. År 1571 

flyttade familjen till Sverige, alla utom en gravt handikappad son. När de sedan bosatte sig i 

Arboga följande år sändes greven ut på uppdrag av kung Johan, och avled i Tyskland 1575. 

Greven hann aldrig se sonen Johan Karl som föddes strax efter att han gett sig ut på sitt 

uppdrag.120  

 

Cecilia levde överdådigt i Arboga, som det anstod en Vasa-dotter menar Almgren. Cecilia 

ägnade mycket av sin tid på fester, lyx och nöjen, men kapade med sitt örlogsskepp, även 

engelska fartyg på Östersjön. Dessutom lade hon tull på stockholmarnas varor i Arboga och 

beslagtog varor. Detta skapade en viss konflikt med hennes bror Johan III. Cecilia drev sin 

vilja igenom i Arboga och tänkte på stadens bästa, enligt Almgren, vilket Johan III inte 

uppskattade.121 Almgren redogör för att Cecilia fortsatte att styra sitt eget liv när hon blivit 

änka. Då konverterade hon och hennes barn till katolicismen. Det katolska spanska 

sändebudet Francisco de Eraso träffade Cecilia många gånger på Ulvesund gård i Kungsör. 

Cecilia blev med barn med Eraso, trots att han fallit i onåd hos kungen och att Cecilia 

förbjudits att träffa honom. Cecilia lämnade Sverige år 1579, och födde senare dottern 

Charitas på slottet Rodermachern. Cecilia återvände, enligt Almgren, aldrig till Sverige. Hon 

dog i Bryssel 1627, 87 år gammal och hade då överlevt alla sina barn.122 Almgren avslutar sin 

berättelse om Cecilia med följande ord: ”När själaringningen då hölls över henne i Arbogas 

                                                 
118 Almgren (1991), s. 61. 
119 Almgren (1991), s. 61. 
120 Almgren (1991), s. 61. 
121 Almgren (1991), s. 62. 
122 Almgren (1991), s. 62f. 
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kyrkor, kunde de äldre Arbogaborna berätta om den tid när Arbogas ”aller nådige furstinna” 

härskade i staden.”123 

7.3.4 Sammanfattning 

Lohman är den som sticker ut när det kommer till framställningen av Cecilia Vasa. Han 

nämner henne tre gånger i boken, varav två av dessa är i fotnoter, angående något som 

huvudsakligen inte har något med Cecilia att göra. Den gången Lohman nämner Cecilias 

namn i huvudtexten, är det för att redogöra för de stora fester hon och drottning Catharina 

anordnade i Arboga. Att Lohman inte har ägnat ett eget kapitel åt Cecilia Vasa kan det inte 

sägas något om, eftersom han inte har gett någon person ett eget kapitel.  

 

Bergström och Almgren däremot har dedikerat varsitt kapitel åt Cecilia Vasa. Bergström 

menar att hennes flytt till Arboga grundades på att hon ville fly undan pesten. Almgren 

däremot menar att Cecilia fått en hel del mark runt staden, och flyttade hit för att ta kontroll 

över sina ägor. Detta med ett helt hov. Båda författarna är inne på att grevinnan Cecilia hade 

ett rykte om sig, och inget smickrande sådant. Hon var enligt Bergström vacker och kanske på 

grund av det bortskämd. Hon levde ett nöjsamt liv. Dock nämner Bergström att det även fanns 

en vardag i hennes liv.  

 

Bergström väljer att lyfta fram Ambjörn Svensson som en viktig man i Cecilias liv, om jag 

tolkat honom rätt. Almgren däremot väljer att ägna många rader åt att berätta om 

Vadstenabullret. Vidare berättar Almgren om Cecilias familj. Både Almgren och Bergström 

redogör för den konflikt Cecilia skapade mellan henne själv, och sin bror Johan och borgarna 

i Arboga. Båda nämner en tillagd tull och för mycket makt som en orsak. Klagomål på 

borgarnas reparation av kyrkan är ytterligare en orsak Bergström nämner. Om Cecilias liv 

efter Arbogavistelsen nämner Bergström endast att hon kanske lärt sig något av livet vid en 

högre ålder. Almgren däremot redogör för hur Cecilia skaffade en ny man, ett nytt barn och 

flyttade till ett nytt land, och att hon där överlevde alla sina barn.  

8. Diskussion och slutsatser 

8.1 Hur skildras framställningen av Arbogas grundande, dess kloster samt 

Cecilia Vasa?  

8.1.1 Språk  

Samtliga författare använder ett enkelt och obyråkratiskt språk. För Lohman låg det i tiden att 

skriva på svenska och inte latin. Både Bergström och Lohman var komministrar, och jag ser 

det som deras yrke att kunna komponera vackra texter för deras församlingar att lyssna till. 

Framför allt Bergström breder ofta ut sina ord i sin redogörelse. Hult nämner i sin text om 

Bergström att denne var poetiskt lagd och hade något drömmande över sig.124 Detta märks i 

hans skildringar vid fler än ett tillfälle. Att Almgren väljer ett så pass enkelt språk ger han en 

                                                 
123 Almgren (1991), s. 62. 
124 Hult (1909), s. X. 
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förklaring till i sitt förord. Boken ska vara lättillgänglig och är inte tänkt som ett vetenskapligt 

verk. Dock märks hans yrkesroll i hans inte allt för stora utsvävningar.  

 

Lohman använder värdeord, till exempel vid sin berättelse för klostrets nedläggning. Varför 

han kan ha gjort det återkommer jag till längre fram i diskussionen. Bergström är än mer 

frikostig med värderande ord. I sin inledning lyfter han till exempel fram naturen kring 

Arboga, som något utöver det vanliga. Även förklaringar till detta återkommer jag om senare i 

arbetet. Almgren däremot är något mindre slösaktig med orden. Dock infinner sig vissa 

antaganden och utsvävningar, till exempel om hur folket i Arboga reagerade när 

själaringningen hölls för Cecilia Vasa. Detta anser jag inger en känsla av att en icke-

professionell historiker, även om det ger ett visst liv till texten.  

 

I framställningen av Cecilia Vasa använder Bergström ett något nedvärderande språk. Jag 

tolkar hans text som att hon var något av ett svart får, ändå väljer han att ge henne så pass 

mycket plats som han gör. Almgrens skildring av Cecilia Vasa tolkar jag däremot som mer 

balanserad i språkets natur. 

8.1.2 Källkritik och referenser 

Som det framgår i resultatet använder sig Lohman genomgående av hänvisningar till fotnoter. 

Han placerar långa brev i dessa, samt refererar till andra dokument och författare. Bergström 

nämner i sitt förord vilka källor han använt och nämner dem igen på vissa ställen i texten. 

Dock använder han fotnoter främst till förklaringar för att göra texten lättare. Almgren 

använder sig inte alls av fotnoter i texten, och hänvisar till en ej särskilt tillfredsställande käll-

och litteraturförteckning. Som jag nämnde i min inledning är Lindberg och Ljung oense. 

Lindberg menar att historieskrivare före 1800-talet inte kunde kallas historiker på grund av de 

inte var analytiska, objektiva eller källkritiska.125 Jag vill påstå att Lohman är analytisk och 

källkritisk till viss del, mer så än Bergström. Detta trots att Bergström verkade cirka 160 år 

efter Lohman. Där är jag inne på Sven Ljungs linje. Jag anser att Lindbergs redogörelse för 

skillnaden mellan historiker och historieskrivare är väl enkel.  

8.2 Hur använder författarna historien för att legitimera staden Arbogas plats i 

historien? 

Aronsson menar att det grundläggande syftet med att använda historia är att skapa legitimitet, 

för till exempel en plats. Detta kan ske genom att ge platsen en lång historik, koppla platsen 

till en historiskt viktig person eller skapa en koppling mellan nu-och dåtid på platsen. 

Historien kan även höjas ytterligare en dimension, genom att gestalta historien på ett visst sätt 

eller skapa en autenticitet.126 Samtliga författare i min undersökning har använt sig av dessa 

metoder i sina framställningar, på ett eller annat sätt. 

8.2.1 Arbogas grundande 

Såväl Lohman och Bergström som Almgren vill skänka legitimitet till Arbogas plats i 

historien, genom att ge staden en så lång historisk bakgrund som möjligt. Samtliga är dock 

                                                 
125 Lindberg (2012), s. 9. 
126 Aronsson (2004), s. 7f; s. 62f; s. 115. 
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inte konkreta om exakt när stadens grundades och för fram försiktiga försök att koppla staden 

till olika tidsperioder. Speciellt Lohman och Bergström resonerar kring olika möjligheter. 

Författarna söker dock stöd för några av sina teser i olika objekt. Brev, sigill, båtvrak, brunnar 

och runstenar är saker som redogörs som vittnesmål om stadens ålder. Dessa objekt som 

författarna redogör för kopplar jag direkt till det Aronsson skriver, om att skapa en autenticitet 

till historien. Jag kopplar det även till det Aronsson skriver om fornfynd. Nämligen att fynd 

gjorda från forntiden besatt alla de vittnesmål som behövdes för att legitimera platsen där de 

hittats.127 Bergström legitimerar stadens grundande genom att koppla den till en viktig 

historisk person, nämligen Birger jarl. Bergström redogör här för vikingarnas plats i Arbogas 

historia, för att legitimera den. Orsaken till varför han väljer att redogöra för vikingar 

återkommer jag till längre fram i arbetet. Almgren lyckas ge Arboga platsen som en av 

Sveriges viktigaste städer, i och med dess kontakt med Stockholm.  

 

För att skapa en äkthetskänsla i historien skildrar författarna även omgivningarna och dess 

natur. Hos Bergström ligger det i tiden att redogöra för landskapet. Om det återkommer jag 

längre fram i diskussionen. Lohman redovisar detaljerat Arbogas fauna och flora. Att lägga 

fram så pass mycket information kan, enligt Aronsson, leda till att läsaren inte orkar hålla ett 

kritiskt sinne till materialet utan accepterar det som det är.128 Detta är jag beredd att hålla med 

om i Lohmans fall. Genom att bifoga kartor och ritningar i sina texter, gestaltar författarna 

historien genom olika former. Detta gör att historien blir levande enligt Aronsson.129  

8.2.2 Klostret 

Lohman lyckas skapa en länk mellan Arboga och det romerska hovet, i och med att han 

nämner var ifrån munkarna härstammar. Lohman försöker också ge staden en ännu högre 

status genom att nämna att det funnits hela tre kloster i Arboga. För att förstärka sin tes visar 

han upp en ritning över hur det dominicanerkloster skulle sett ut, vilket ingen annan av de 

andra författarna nämner. Bergström legitimerar Arbogas plats i historien redan innan 

franciskanerklostret grundades, genom att berätta att staden måste haft en viss status för att få 

munkarna att bygga ett kloster där. Han bygger på det resonemanget med att berätta om kung 

Olof den Helige, som landsteg i staden på 1000-talet. För att skapa autenticitet till historien 

visar Bergström på en ritning hur klostret såg ut och beskriver hur det fungerade. Berättelser 

om hur livet kunde vara i klostret skapar även de en äkthetskänsla, samt uppräknandet av de 

många testamentsgåvorna. Bergström försöker sedermera legitimera Arbogas plats i 

världshistorien, genom att koppla klostret till Franciskus hemstad Assisi. Kopplingar görs 

även till medeltiden, Karl XI och Johan III. 

 

Både Lohman och Bergström nämner Magnus Ladulås som grundare till klostret, så även 

Almgren. Därför tolkar jag det som att det är vida känt men kan likväl tolkas som ett försök 

att koppla Arboga till en historiskt viktig person. Liksom Bergström visar Almgren hur 

klostret sett ut, i förhållande till staden. Almgren ger klostret en viktig roll i historien genom 

att berätta att många viktiga möten hållits där i. 

                                                 
127 Aronsson (2004), s. 122f. 
128 Aronsson (2004), s. 115. 
129 Aronsson (2004), s. 61. 
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8.2.3 Cecilia Vasa 

Den enda av författarna som använder sin text om Cecilia Vasa som grund för legitimering, är 

Almgren. Det sätt på vilket han skänker legitimitet till Arboga i sammanhanget är genom att 

koppla släkten Vasa till staden. Bergströms redogörelse hade kunnat tolkas på samma sätt 

som Almgrens text, om det inte var för den nedvärderande tonen. Åmark menar att det var 

först under andra delen av 1900-talet som kvinnorna blev synliga i historien.130 Mitt resultat 

stämmer överens med denna utveckling till viss del. Att Almgren berättar om Cecilia Vasa 

ligger i tiden. Så även det faktum att Lohman inte gör det. Bergströms beslut att redogöra för 

en kvinnas historia, dock på ett negativt vis, har jag inte funnit något belägg för. Aronsson 

beskriver 1800-talet som en tid då historieskrivningen omgavs av konflikter kring hur den 

skulle skrivas.131 Resultatet kan således spegla den ovissa historieskrivningstid Bergström 

levde i.  

8.3 Hur kan författarnas sätt att skildra historien förklaras, i förhållande till 

deras omgivning och samtid? 

8.3.1 Lohman 

Enligt Lindberg låg det i tiden att framföra historiska verk på svenska, något som tidigare 

skett på latin. Lindberg redogör för att historieskrivaren Dalin följde det spåret, men gick 

emot tidens anda. Dels genom att låta sina verk fortsatt påverkas av göticismen, dels genom 

att använda andra forskares material och inte eget. Dalin använde trots det en omfattande 

notapparat i sina verk. Lagerbring var dock mer benägen att inte lyfta fram det positiva i sina 

skildringar, samt samla in sitt eget källmaterial. Han var trots det ingen källkritiker med vår 

tids mått mätt. Lindberg kallar Lagerbring för en förnuftkritiker som resonerar sig fram till 

vad som är rimligt.132 Lohman framför sitt verk på svenska, enligt tidens anda. Han liknar 

även Dalin i sitt sätt att fortsätta följa de götiska idéerna samt genom den omfattande 

notapparaten. I Lagerbring finner jag en likhet genom att även Lohman försöker sig på att 

resonera fram rimligheten ur sina källor. Dock har han olikt Lagerbring förlitat sig på andra 

forskares material, även om han funnit en del källmaterial själv.  

 

Hedenborg redogör liksom Lindberg för att källkritiken till viss del kom in i 

historieskrivningen under 1700-talet. Dock menar Hedenborg att kristendomen fortfarande 

hade stor påverkan. I förhållande till naturen, till exempel, var det Gud som skapat alla 

växter.133 Kristendomen avspeglas även i Lohmans verk. Då denne beskriver den kristna 

religionens historia i Sverige betonas det faktum att det är på grund av att regenterna har varit 

gudfruktiga och haft ett heligt uppsåt, som dessa har anlagt kloster och dylikt.134 Inget nämns 

om att dessa regenters verkliga uppsåt kan ha haft sitt ursprung i ekonomiska intressen, och så 

vidare. Lohman ger även uttryck för vilken gren inom kristendomen han tillhör. Genom sitt 

                                                 
130 Åmark (2012), s. 163ff. 
131 Aronsson (2000), s. 108f. 
132 Lindberg (2012), s. 26ff. 
133 Hedenborg (2013), s. 31ff. 
134 Lohman (2001), s. 47. 
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sätt att beskriva händelsen kring klostrets nedläggning kan jag utläsa en motvilja mot klostret, 

och således även mot det katolska.135 Även Almgren har lagt märke till denna 

omständighet.136 Lohman har valt att räkna upp alla växter i Arbogas omgivning.137  En 

koppling jag kan göra till hans val är att han tillskriver Gud det stora arbete denne utfört med 

att skapa samtliga växter och djur.  

 

Almgren tar upp Lohmans verk ur ett intressant perspektiv. Nämligen att Lohmans syfte med 

Arboga Känning är att få upp makthavarnas ögon för staden, så att dessa inte glömmer bort 

staden i en orolig tid.138 Enligt mig är detta en fullt rimlig anledning till att Lohman försöker 

skildra staden på det bästa sätt han kan. Detta för att visa hur viktig staden varit i Sveriges 

historia, och fortfarande kan vara. Lohman har således använt historia för att försöka uppnå 

sitt mål. Lindberg nämner att historieskrivningen under 1700-talet blev just mer egennyttig.139 

8.3.2 Bergström 

Aronsson redogör för att det under 1800-talet inte fanns ett sätt att skriva historia, som 

historiker kunde knyta an till. Det gavs olika bud om hur historia skulle skrivas.140 Artéus är 

inne på samma spår som Aronsson.141 Geijers traditioner gav dock en utgångspunkt som 

många följde.142 Att Bergström influerats av Geijer ser jag tydligt. Liksom Geijer gör 

Bergström vissa tendenser till att använda källkritik, men använder den inte genomgående i 

sitt verk. Han använder även sina kristna värderingar i sina skildringar. Dock går han emot 

Geijers fokus på att finna sanningen och att skriva med objektivitet. Några exempel på det är 

att Bergström tar upp sägner vid beskrivandet av Arbogas omgivningar.143 Ett annat exempel 

på detta är när Bergström berättar om att kungen Olof den helige landstigit i staden på 1000-

talet.  

 

Berättelsen om Olof den helige kan också kopplas till den religiösa legitimitet som Geijer 

förespråkade.144 Att koppla ihop Arboga med en viktig person inom kristendomen skulle 

alltså skänka legitimitet till staden inom den kristna historien. Artéus menar att de flesta av 

1800-talshistorikerna lät sina verk påverkas av sin kristna syn.145 Ytterligare ett bevis på att 

Bergström låter sin religiösa syn märkas i sin bok, är att han benämner fynd från tiden innan 

kristnandet av Sverige för hedniska.146  Detta tyder på att han ser på tiden före kristnandet 

som en hednisk tid.  

 

                                                 
135 Lohman (2001), s. 48. 
136 Almgren (1999), s. 71. 
137 Lohman, (2001), s. 23. 
138 Almgren (1999), s. 76. 
139 Lindberg (2012), s. 26f. 
140 Aronsson (2000), s. 108f. 
141 Artéus (2012), s. 41. 
142 Artéus (2012), s. 55. 
143 Bergström (1909a), s. 1ff. 
144 Artéus (2012), s. 55. 
145 Artéus (2012), s. 55. 
146 Bergström (1909a), s. 4. 
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Enligt Kvarnström växte sig nationalismen stark under 1800-talet. Man skulle bevara det 

svenska kulturarvet och hembygden. Man skulle även framhäva Sveriges förträfflighet.147 

Nordlund menar att det kunde man göra bland annat genom att lyfta fram den svenska 

naturen. Innan hade man byggt argumenten på myter, vikingar och kungar.148 Bergström 

väljer till viss del att följa sin tids strömningar. Han framhäver bland annat den vackra naturen 

i Arbogas omgivning.149 Dock går han emot det modernare sättet att skriva historia, genom att 

redogöra för vikingar i Arbogas historia vid flera tillfällen.150  

8.3.3 Almgren 

Enligt Åmark växte det fram en ny trend under slutet av 1900-talet. Man konstaterade att 

maktordning mellan könen under alla historiska tidsperioder. Man skulle nu undersöka 

ojämlikheten samt synliggöra kvinnan i historien.151 Till skillnad från Lohman och Bergström 

skildrar Almgren Cecilia Vasas historia utifrån henne som person och inte en pjäs i ett spel. 

Almgren utgår ifrån att berätta hennes personliga historia, om hennes äktenskap och familj.152 

Detta tolkar jag som ett led i att synliggöra kvinnor i historien. Det är också ett led i den 

utvecklingen som skedde, i och med att den vanliga människan skulle undersökas i 

historien.153  

 

Kvarnström redogör för att under Olof Palmes tid vid makten tog Sverige verkliga 

ställningstaganden mot regimer och deras förtryck.154 Att Almgren väljer att gå in på Cecilia 

Vasas historia hellre än någon annan viktig person som verkat i staden, kan tyda på tidens 

anda. Jag tolkar det som att framställningen av en kvinnas historia var ett led i det 

demokratiska samhälle, som verkade mot förtryck. Almgrens avsikt med att redogöra så 

detaljerat för ”Vadstensbullret” är svår att förstå. Det är en händelse som inte direkt har någon 

anknytning till Arboga, eller dess historia.  

8.4 Vilka eventuella likheter och skillnader finns det mellan de olika 

historieböckernas skildringar av händelser i Arbogas historia? 

De skillnader jag har sett mellan författarna i min undersökning är märkbart få, för den tid 

som skiljer dem åt. Författarnas skildringar är i princip väldigt lika varandra, oavsett om det 

gäller innehåll eller språk. Dock är Almgrens språk är något mer återhållsamt. Samtliga 

författare använder sig av legitimering på något sätt även om det är mer tydligt hos Lohman, 

och framför allt hos Bergström. Det gäller även deras sätt att försöka skapa en autenticitet till 

deras skildringar. Att författarna påverkats av sin tid är särskilt tydligt hos Lohman och 

Bergström. Hos Almgren är det något svårare att säga hur han påverkats. En anledning till det 

kan vara att jag tillhör någorlunda samma generation, och att det är lättare att se olikheter än 

likheter.  

                                                 
147 Kvarnström (2013), s. 225ff.  
148 Nordlund (2001), s. 74f. 
149 Bergström (1909a), s. 1. 
150 Bergström (1909a), s. 3f. 
151 Åmark (2012), s. 163ff. 
152 Almgren (1991), s. 61. 
153 Åmark (2012), 156ff. 
154 Kvarnström (2013), s. 318f.  



Karin Haglind 890303-6906 HI3040 

 35 

 

Det finns enligt mig två stora skillnader mellan de tre författarna. Den ena är hur de refererar i 

sin text och använder sig av källkritik. Lohmans notapparat sticker ut i sammanhanget. 

Almgrens verk förefaller vara grundligare utfört än de övriga två. Detta trots bristfällig käll- 

och litteraturförteckning. Den andra stora skillnaden är kristendomen. Hos Lohman och 

Bergström råder det inget tvivel om att de tillhör den kristna läran, medan Almgren har 

utelämnat alla religiösa tillstymmelser i sin bok.  

8.5 Slutsats 

Syftet med detta arbete var att undersöka hur tre författare använt historia för att beskriva 

Arbogas uppkomst och utveckling, samt vilka skillnader och likheter det fanns. Min första 

frågeställning gick ut på att undersöka hur de olika framställningarna skildrades. Jag fann att 

samtliga författare har skildrat Arbogas historia på ett enkelt sätt, och utanför den 

vetenskapliga ramen. Dels använder de sig av ett enkelt och ofta vackert språk. Dels låter 

författarna sina egna värderingar lysa igenom i deras berättelser. Deras sätt att hantera 

källkritik och referenser ger även det ett icke vetenskapligt uttryck i de historiska verken.  

 

Aronsson beskriver hur man kan skapa legitimitet genom historiebruk. Kan platsen kopplas 

till en historiskt viktig person eller en period långt innan vår tid kan legitimitet skapas. 

Infinner sig även en känsla av äkthet i historiebeskrivningen skapas ytterligare en dimension. 

Samtliga författare legitimerar Arbogas plats i historien i sina verk, enligt de aspekter 

Aronsson redogör för. Dock visar Lohman och Bergström detta tydligare i sina verk, i 

förhållande till historiebruket, än Almgren. Vad gäller Arbogas grundande och klostret är det 

främst genom objekt och stadens långa historik som legitimering görs. Även vissa viktiga 

historiska personer kopplas till staden. Författarna ger de historiska skildringarna liv genom 

att bifoga kartor och ritningar, i Lohmans och Bergströms fall även genom utläggningar om 

naturen och omgivningarna. Redogörelsen för Cecilia Vasa är den skildring vilken skiljer sig 

mest mellan författarna. Detta antagligen på grund av författarnas samtid och hur kvinnans 

roll i samhället har sett ut under respektive period.  

 

De två äldsta författarnas skildringar har tydligt påverkats av deras samtid och omgivning. 

Aktuella strömningar samt respektive författares yrke och intressen kan avläsas i båda verken. 

Detta genom till exempel religiösa värderingar i Lohmans fall och vikingar som statussymbol 

hos Bergström. Almgrens påverkan av sin samtid är som jag nämnt något svårare att 

identifiera. De likheter man kan identifiera mellan de olika verken är dock svår att gå miste 

om. Det är svårt att tro att det skiljer så pass många år mellan dem som det faktiskt gör. Deras 

sätt att skildra och legitimera Arbogas plats i historien är oerhört lika. När det kommer till 

deras sätt att hantera källkritik och referenser, deras religiösa syn samt hur de påverkats av sin 

samtid är det där de största skillnaderna finns. 

 

I min inledning nämnde jag skolan som en plats att undersöka olika bruk av historia. Min 

undersökning visar att mitt källmaterial är ytterst intressant att undersöka i samband med 

undervisning kring historiebruk och historieskrivning. Att visa de stora likheter som finns 
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mellan historieskrivningar med så stort tidsspann emellan, är av stort värde. Jag vill gärna tro 

att det även kan bidra till att skapa ett intresse hos eleverna vad gäller deras egen 

lokalhistoria. 

9. Sammanfattning 

Syftet med detta arbete var att undersöka hur historieskrivningen har använts för att legitimera 

uppkomsten och utvecklingen av Arboga stad under perioden 1737 till 1985. Mina 

huvudfrågor för undersökningen var hur tre olika författare har använt historieskrivning för att 

beskriva Arbogas uppkomst och utveckling, samt vilka likheter och skillnader som kunde 

konstateras vad gäller framställning, legitimering och tolkning av händelserna hos de olika 

författarna. Till min hjälp att besvara dessa frågor använde jag mig av fyra underfrågor. 

 

 Hur skildras framställningen av Arbogas grundande, dess kloster samt Cecilia Vasa? 

 Hur använder författarna historien för att legitimera staden Arbogas plats i historien? 

 Vilka orsaker ligger till grund för författarnas sätt att skildra historien, i förhållande till 

deras omgivning och samtid? 

 Vilka eventuella likheter och skillnader finns det mellan de olika historieböckernas 

skildringar av händelser i Arbogas historia? 

 

Jag använde mig av en kvalitativ textanalys, samt en komparation, för att genomföra min 

undersökning. Genom att läsa, förstå och tolka texten fick jag fram ett resultat.  

 

Mitt resultat är att samtliga författare har använt ett icke-byråkratiskt språk. De två äldre 

använder dock ett något mer utsirat ordval. Samtliga författare har även tillämpat någon form 

av källkritik med referenser, med blandat resultat. Legitimering av Arboga stad genom 

användandet av historien, förekommer genomgående i samtliga verk. Även här är det de två 

äldre verken som utmärker sig, med ett mer uppenbart syfte av historiebruket. Orsaker till 

ovanstående resultat ligger i hur de påverkats av sin samtid, och i två av fallen det religiösa 

inflytandet.  

 

Trots den stora skillnaden mellan författarna, vad gäller tidsperiod, samhälle och yrken, är 

deras verk förvånansvärt lika varandra. Detta visar att det är viktigt att förstå hur 

historieskrivningen har utvecklats. Även om samhället har förändrats betyder det inte att sättet 

att skriva historia har det, även om en förskjutning av sättet att bruka historia har skett. 
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