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Astrid Lindgren är en av vår tids största författare och har böcker som läses runt om i hela
världen. Genom undersökning av olika artefakter som tillkommit de senaste 12 åren kan en
inblick, i hur stor hon faktiskt är denna Astrid, ges. Genom att placera artefakterna i de olika
kategorierna: populärkultur, utbildningskultur och minneskultur för att sedan analysera vilka
historiebruk som används när det talas om Astrid framkommer i undersökningen att det
framförallt är inom det existentiella historiebruket samt det lokal-ideologiska historiebruket vi
finner Astrid. Astrids namn och person används för att få människor att minnas samt att locka
dem till olika turistmål som visar upp Astrid och hennes många karaktärer. Samtidigt som
man kan se en skillnad i framställningen av Astrid inom populärkulturen, utbildningskulturen
och minneskulturen. Inom populärkulturen samt utbildningskulturen påvisar man en stark
Astrid med båda fötterna på jorden, som trots möte av hinder under åren kommer ut starkare
och mer rakryggad än innan och som fortsätter att hyllas trots sina inlägg i samhällsdebatten.
Inom minneskulturen däremot ser man framställningen av författaren Astrid. Den Astrid vi
kände till när hon levde och den Astrid vi saknar.

Sökord: Astrid Lindgren, Historiebruk, Historiekultur, Vimmerby, Stockholm, Författare
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1. Inledning
Citatet, Hädanefter får ni kalla mig Asteroiden Lindgren, på förstasidan kommer från Astrid
Lindgren själv efter att hon fått en asteroid uppkallad efter sig. 1996 uppkallade forskare ifrån
Krim en asteroid de upptäckt september 1978 efter Astrid. Detta är bara en del av historiebruket
av just Astrid. Både inom populärkultur, utbildningskultur och minneskultur har hennes namn
kommit att namngiva flertalet olika artefakter både före och efter hennes bortgång.
Läroplanen för historia lägger stor vikt vid att elever ska utveckla förmågor och en av de
förmågorna är kunna förstå hur historia kan skapa eller stärka en gemenskap.1 Astrid Lindgren
är en av Sveriges mest kända författare, både nationellt och internationellt. Hennes böcker har
översatts till över 100 olika språk och läses där med av stora delar av världen. Hennes böcker
tilltalar både vuxna och barn och genom sitt sätt att skildra olika miljöer, barns uppväxt och
hennes sätt att använda språket för att förmedla både humor och allvar gör henne till en mycket
omtyckt författare och hennes böcker har sålts i ungefär 165 miljoner exemplar. 2 Genom
Astrids böcker och hennes många olika karaktärer kan en gemenskap skapas eller stärkas.
Astrid blir en utgångspunkt för samtal och minnen. Historiebruk används framförallt till att
besvara frågor om hur historia influerar och sätter sin prägel på nutiden i kulturella och politiska
avseenden men även vad gäller skapandet av identitet både på individnivå och på nationell
nivå.3
Vi är många som har växt upp med just Pippi Långstrump, Karlsson på taket och Emil i
Lönneberga och dessa karaktärer ses och läses även idag av så väl yngre som äldre. Astrid lever
genom generationer och får både äldre som yngre att kikna av skratt när Pippi lyfter upp
poliserna eller när Emil hissar upp sin lillasyster Ida i flaggstången. Samtidigt som Astrids
böcker och filmer väcker en nyfikenhet hos de unga, en nyfikenhet kring Sveriges historia och
hur det såg ut och hur det var att leva förr i tiden. Det anordnas temadagar i skolan kring Astrid
och flertalet av alla låg- och mellanstadielärare har någon gång haft någon av Astrids böcker
som högläsningsbok. Astrid har helt enkelt skrivit något för alla, därför är hon är en intressant
person att forska kring.

1

Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11. Stockholm:
Skolverket s. 200
2
Astrid Lindgren Company. Astrid i världen. 2018.
https://www.astridlindgren.com/sv/astrid-lindgren/astrid-i-varlden (Hämtad 2018-12-29)
3
Florén, A & Ågren, H. (2009). Historiska undersökningar. Grunder i historisk teori, metod och
framställningssätt. Malmö: Studentlitteratur AB s. 142
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Flertalet platser runt om i Sverige har fått sitt namn efter Astrid, framförallt är det platser i
Småland och i Stockholm som namngivits efter författaren. I Småland har hon sin egna temapark där alla hennes figurer kommer till liv, ett barnsjukhus i Stockholm har fått sitt namn efter
Astrid eftersom hon hade stor empati för just barn, en by i Småland där hennes barndomshus
fortfarande står kvar har döpts till Astrid Lindgrens Näs och därför är det intressant att
undersöka just, hur historiebruket kring Astrid ser ut.4

1.1. Syfte och frågeställning
Syftet med uppsatsen är att granska hur historiebruket kring Astrid Lindgren har sett ut
under åren 2002–2018 inom populärkulturen, utbildningskulturen och minneskulturen 5.
Vidare undersöks för vilket syfte Astrid används samt om det skett någon förändring över
tid i användandet av historiebruken. För att få svar på detta ställs följande frågor:




Vilka olika historiebruk kan identifieras samt senare analyseras kring de olika artefakter
som tillkommit om Astrid Lindgren åren 2002 - 2018?
Vilka likheter och skillnader kan vi utskilja i framställningen av Astrid Lindgren i
populärkulturen, utbildningskulturen och minneskulturen?
Vilken förändring över tid kan ses i användandet av historiebruken?

1.2

Disposition

För att man som läsare ska kunna följa med i uppsatsen på ett så tillfredsställande sätt som
möjligt har jag valt att dela in den i tre delar. Den första delen innehåller metod, avgränsningar,
tidigare forskning samt en inblick i Astrid Lindgrens liv. Detta för att läsaren ska få de verktyg
som behövs för att förstå undersökningen. Den andra delen innehåller undersökningen som är
delad i tre huvudkategorier: populärkulturen, utbildningskulturen samt minneskulturen. Den
tredje och sista delen av undersökningen består av en sammanfattande diskussion där resultatet
diskuteras samt en sammanfattning görs.

4

Astrid Lindgren Company. Arvet efter Astrid Lindgren. 2018.
https://www.astridlindgren.com/sv/astrid-lindgren/arvet-efter-astrid-lindgren (Hämtad 2018-12-29)
5
Dybelius, Anders, Ett hållbart minne?: historiebruk kring Georg Carl von Döbeln 1848-2009, Institutionen för
historiska studier, Göteborgs universitet, Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2012,Göteborg, 2012 s. 7
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1.3

Avgränsningar

En avgränsning har gjorts kring uppsatsens innehåll och jag har dels valt att avgränsa genom
att endast se på historiebruket kring Astrid Lindgren ur ett svenskt perspektiv, Astrid är känd
över hela världen men på grund av tiden har jag valt att begränsa mig till Sverige. Den andra
avgränsningen som gjort är åren som undersöks. Avgränsningen av åren från Astrid Lindgrens
död år 2002 fram till år 2018. Astrids namn, böcker och födelseort har sedan Astrid blivit känd
använts för att minnas och uppmärksamma denna eminenta författare. Men för att ha möjlighet
att analysera artefakterna och historiebruken så har jag valt att avgränsa mig till åren 20022018, samtidigt som jag vill undersöka om det skett en förändring i användandet av
historiebruken. För att på ett gediget sätt kunna undersöka om en eventuell förändring har skett
bör tiden inte vara allt för omfattande då materialet om Astrid är stort och därför behövs en
avgränsning för att analysera artefakterna ordentligt.
Jag

har

valt

att

använda

mig

av

nationalencyklopedin

samt

wikipedia

som

undersökningsområden för den vetenskapliga delen. Detta då dessa två är plattformar är till stor
del det som idag används i dagens skola. Där av är det intressant att se hur Astrid porträtteras
även där. En till en undervisning är en stor del av skolan och där med är information som finns
till hands på internet av större intresse än uppslagsböcker eller ordinarie skolböcker.

1.4 Metod
Uppsatsen är en kvalitativ studie där materialet som insamlats har tolkats för att få fram vilka
historiebruk som används i de olika artefakterna. Genom tolkning av artefakternas
bakomliggande syfte har ett urval och en katalogisering gjorts.6 Genom att använda sig av en
kvalitativ metod svarar man på frågorna hur, var och varför saker sker för att sedan tolka svaren
utifrån en kontext. Nackdelen med att använda sig av kvalitativ forskning är att det inte till
hundra procent är generaliserbart eftersom uppsatsen bygger på min tolkning av artefakternas
syfte.7
Syfte och frågeställning har arbetats fram utifrån en deduktiv metod, där antagandet att Astrid
framställs som författaren Astrid, inte samhällsdebattören Astrid. 8

6

Starrin, Bengt & Svensson, Per-Gunnar (red.), Kvalitativ metod och vetenskapsteori, Studentlitteratur, Lund,
1994 s. 80
7
Ibid s.80
8
Floren. 2009. s. 7
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Det empiriska materialet har arbetats igenom flertalet gånger och analyserats för att
katalogiseras korrekt och för att historiebruk inte ska missas eller misstolkas.

1.5 Material
Genom urval och katalogisering av artefakterna kring historiebruket av Astrid tillkomna under
åren 2002-2018. Dessa artefakter har sedan delats in i kategorierna populärkultur,
utbildningskultur och minneskultur. När katalogiseringen av materialet färdigställts startades
analysen för att hitta de olika historiebruken. Materialet jag använder mig av i min uppsats är
både böcker, platser, uppslagsverk på internet och pengar. Astrids namn används till mycket
både före och efter hennes död och föremålen kopplande till hennes namn och minne är många.
Jag har gjort ett visst urval när det kommer till de olika föremålen genom att försöka se till
framförallt platser som är av stort intresse för allmänheten, men även tittat på hur populära
böckerna som skrivits om henne är genom att se till recensioner som gjorts av böckerna.

2. Teoretisk utgångspunkt
Nedan följer en förklaring till vad historiebruk och historiekultur innebär. Studien är framförallt
en forskning om historiebruk men även historiekultur omnämns under studiens gång.

2.1 Historiebruk och historiekultur
På senare tid har begreppen historiekultur, historiebruk samt historiemedvetande blivit allt mer
centrala inom den historiedidaktiska teoribildningen. På varje plats i det vardagliga livet möts
vi av historia, något som påminner oss om de människor som levt här före oss. 9 Genom
historiekulturen får vi de referenser vi behöver för att förstå länken mellan dåtid, nutid och
framtid. Genom att göra ett urval av de artefakter, källor eller ritualer som är historiekultur kan
man initiera ett historiebruk.10 Peter Aronson definierar historiebruk som:
De processer då delar av historiekulturen aktiveras för att forma
Bestämda, meningsskapande och handlingsorienterade helheter.11

Det handlar med andra ord om vad som lyfts ur historiekulturen samt varför det lyfts.

9

Ericson, Hans-Olof; Johansson, Per Göran & Larsson, Hans Albin (red.), Historiedidaktiska perspektiv: bidrag
från lärare och studenter vid lärarutbildningen i Jönköping, Jönköping University Press, Jönköping, 2005 s. 185
10
11

Aronsson, Peter, Historiebruk: att använda det förflutna, Studentlitteratur, Lund, 2004 s. 17
Ibid. s. 17-18
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Den som påbörjade denna gren inom den historiedidaktiska forskningen var den tyske filosofen
Friedrich Nietzsche genom sin skrift: Vom Nutzen und Nachteil del Historie für das Leben (om
historiens nytta och nackdel för livet) skriven 1874.12 Genom sin skrift framhävde Nietzsche
att historia som vetenskaplig forskning bör användas i samspel med människan detta för att
människan ska förstå sin bakgrund och sitt samhälle, historia ska inte bara användas som ett
sätt att säkerhetsställa kunskap.13
Historiebruket kan delas in i många olika typologier och som Anders Dybelius beskriver i sin
bok Ett hållbart minne?: historiebruk kring Georg Carl von Döbeln 1848-2009 så började
Nietzsche med tre olika indelningar: monumental, antikvarisk och kritisk. 14 Historiebrukets
typologier har flera gånger kritiserats, ändrats och utvecklats sen Nietzsches första tre 1874 och
jag kommer precis som Dybelius att använda mig av de sju som Klas-Göran Karlsson och Ulf
Zanders har utvecklat, tillsammans med det historiebruk som Dybelius själv har utvecklat.15
Dessa åtta kommer att presenteras och redogöras för nedan;
Det vetenskapliga historiebruket utvecklas framförallt inom forskarsamhället, där det finns ett
behov att upptäcka, ifrågasätta samt omtolka den fakta som idag redan finns. Genom att kritiskt
granska och analysera källmaterial framkommer t.ex. svar på frågor om varför samhället idag
ser ut som det gör eller. Vad forskare vill få fram genom sin granskning är att försöka fastställa
en sanning. 16 Kopplat till Astrid handlar det om vad hennes verk har för inflytande på det
svenska samhället idag, framförallt i skolans värld.

Det existentiella historiebruket handlar om att minnas, alla människor har ett behov av att
minnas det förflutna både på individnivå men även kollektivt. Framförallt gäller det
existentiella historiebruket för folkgrupper som utsatts för något som kan binda dem samman,
t.ex. andra världskriget och koncentrationslägren är något som är en central del av många judars
identitet och något som binder dem samman som ett kollektiv. 17 Astrid kopplar samman
människor genom generationer, en samhörighet infinner sig då hennes verk når ut till många
olika människor.
12

Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken, 2.,

[uppdaterade och bearbetade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009 s.56
13

Ibid. s. 56-57
Dybelius, Anders, Ett hållbart minne?: historiebruk kring Georg Carl von Döbeln 1848-2009, Institutionen
för historiska studier, Göteborgs universitet, Diss. Göteborg: Göteborgs universitet, 2012,Göteborg, 2012 s. 11
15
Ibid. s. 12
16
Karlsson, Klas-Göran, 'Historiedidaktik: begrepp, teori och analys', Historien är nu: en introduktion till
historiedidaktiken., s. 21-66, 2004 s. 57-58
17
Ibid s60-61
14
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Det ideologiska historiebruket används ofta inom politiken för att försvara sin ideologi. Genom
att använda sig av en historisk händelse kan t.ex. ett politiskt parti legitimera sina åsikter genom
att referera till händelsen.18 Här skulle Astrid kunna ses som en kämpe för kvinnor. Hon stod
upp för sin rätt som kvinna och bannade väg för dagens kvinnor.

Det moraliska historiebruket handlar om att minnas och uppmärksamma bortglömda
folkgrupper i samhället, samtidigt som en fostran ligger i grunden för att inte upprepa historiska
misstag. Det kan handla om historia som staten har gömt undan för att säkerhetsställa statens
politiska makt.19 Astrids krigsdagböcker är ett bra exempel på ett moraliskt historiebruk.

Ett icke-bruk innebär att man medvetet förnekar historiska händelser, t.ex. genom förnekar man
att förintelsen har skett. Detta för att samhället ska blicka framåt och se i framtiden inte se bakåt.
Ett icke-bruk av historien handlar med andra ord inte om glömska utan om att medvetet ta bort
en del av historien.20 Detta skulle gälla Astrid om man aktivt valt att plocka bort henne och
hennes betydelse ur historien.

Ett politisk-pedagogiskt historiebruk betonar man likheter och jämförelser mellan då och nu
görs på ett överskådligt sätt. Framförallt används detta historiebruk inom skolan där elever på
ett överskådligt sätt får se skillnader mellan nutid och dåtid. Detta bidrar till att ett vetenskapligt
och det politisk-pedagogiskt historiebruk aldrig går att kombinera. 21 Här kan Astrids verk
användas, genom att jämföra t.ex. hur man bodde i filmer som Emil i Lönneberga och hur man
bor idag.

I ett kommersiellt historiebruk använder man historia för att tjäna pengar. Det kan handla om
att filmatisera en historisk händelse som generellt sett skrivs om för att locka tittare. Historia
skrivs om för att göras attraktiv och spännande vilket bidrar till att fler kommer och ser t.ex.
filmen och där med genererar filmen pengar.22 Egentligen kan, om man drar det till sin spets,

18

Karlsson, Klas-Göran, 'Historiedidaktik: begrepp, teori och analys', Historien är nu: en introduktion till
historiedidaktiken., s. 21-66, 2004 s. 63
19
Ibid s. 62-63
20
Ibid s. 64-65
21
Ibid s. 66-68
22
Ibid s. 67-68
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allting som har med Astrid att göra vara ett kommersiellt historiebruk. Det handlar om att tjäna
pengar och de gör alla som t.ex. skriver böcker om henne.

Det lokal-ideologiska historiebruket som Dybelius själv har konstruerat handlar om att
framhäva t.ex. sin egen bygd genom att använda sig av en framgångsrik person.23 Här är Astrid
ett lysande exempel. Hennes hembygd Vimmerby stoltserar med att Astrid är född där,
samtidigt som Stockholm stoltserar med att det var i Stockholm Astrid spenderade större delen
av sitt liv och det var även där hon dog.

Och precis som Dybelius kommer jag att dela in de olika föremålen kring Astrid Lindgren i tre
huvudkategorier. Dessa tre utgår från Jörn Rüsen kategorier som är estetisk, kognitiv och
politisk kultur. Dybelius har istället valt att använda sig av populärkultur (estetisk),
utbildningskultur (kognitiv) och minneskultur (politisk) och så även jag, dock ska finnas i
åtanke att linjerna mellan dessa tre inte är helt tydlig, utan det handlar framförallt om att
grupperingarna har olika syften.24
Min teori om historiebruket kring Astrid Lindgren är att det framförallt är det loka-ideologiska
historiebruket som står i centrum samt att det är författaren Astrid Lindgren som visas upp, den
Astrid allmänheten till största del känner till och minns.

23

Ibid. s. 13
Karlsson, Klas-Göran, 'Historiedidaktik: begrepp, teori och analys', Historien är nu: en introduktion till
historiedidaktiken., s 21-68, 2004. s. 9
24
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3 Bakgrund
Nedan kommer en kort bakgrund om Astrid Lindgren presenteras.

3.1Kort bakgrund om Astrid Lindgren
Astrid föddes 14 november 1907 som Astrid Ericsson. Född i Vimmerby i Småland och
uppvuxen på gården Näs. Där bodde hon tills hon 18 år gamla flyttade till Stockholm och
utbildade sig till kontorist. En stor anledning till att Astrid valde att flytta var att hon blivit
oplanerat gravid med sin dåvarande chef på Vimmerby tidning. Då graviditeten var
utomäktenskaplig ville Astrid hålla den hemlig för att inte dra skam över sina föräldrar. Under
sin första tid i Stockholm jobbade Astrid som kontorist och Astrid debuterade som författare
med boken Britt-Mari lättar sitt hjärta först år 1944.25 Men det var inte för än boken Pippi
Långstrump kom ut 1945 som framgången startade. Under året 1946 började Astrid att arbeta
på förlaget Rabén & Sjögren och där kom hon att stanna tills hon gick i pension år 1970.26
Under sina verksamma år som författare skrev hon flertalet böcker så som Mästerdetektiven
Blomqvist (1946), Alla vi barn i Bullerbyn (1946), Nils Karlsson-pyssling (1949), Mio, min Mio
(1954), Karlsson på taket (1955), Madicken (1960), Emil i Lönneberga (1963), Bröderna
Lejonhjärta (1975) och Ronja Rövardotter (1981). Flertalet av Astrids böcker är inspirerade av
Astrids småländska hembygd, vars miljö ofta framhävs i böckerna.27
Astrids många böcker kan idag läsas av människor över hela världen. Hennes böcker har
kommit att bli översatta till över 60 olika språk genom åren och har således kommit att nå stora
delar av världen.28
Men Astrid var inte bara författare och redaktör, hon var även engagerad i samhällsdebatten.
Genom ett av sina tack-tal startade hon en internationell debatt om barnaga. Hon engagerade
sig i djurhållning och fick genom sitt engagemang igenom en ny djurskyddslag. 29 Och med
sagan om Pomperipossa kom hon att fälla den socialdemokratiska regering som styrt landet
under 40 år.30

25

Nationalencyklopedin. Astrid Lindgren. 2018.
http://www.ne.se/astridlindgren (Hämtad 2018-07-28)
26
Astrid Lindgren Company. Kort biografi. 2018.
http://www.astridlindgren.se/manniskan/kort-biografi (Hämtad 2018-11-12)
27
Nationalencyklopedin. Astrid Lindgren. 2018.
http://www.ne.se/astridlindgren (Hämtad 2018-07-28)
28
Reberg, Arne, Uppväxt med Astrid Lindgren, 2., rev. uppl., Bilda, Stockholm, 2002 s. 164
29
Astrid Lindgren Company. Kort biografi. 2018.
http://www.astridlindgren.se/manniskan/kort-biografi (Hämtad 2018-11-12)
30
Reberg, Arne, Uppväxt med Astrid Lindgren, 2., rev. uppl., Bilda, Stockholm, 2002 s. 124
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Astrid avled i januari 2002 i sitt hem på Dalagatan i Stockholm och den 8 mars, på
internationella kvinnodagen samma år hålls begravningen i Storkyrkan i Gamla Stan i
Stockholm. Atrids död sörjdes inte bara av nära och kära utan också av hennes läsare runt om i
hela världen.31

31

Astrid Lindgren Memorial Award. Lena Törnqvist. Astrid Lindgren.
http://www.alma.se/sv/Astrid-Lindgren/ (Hämtad 2018-07-28)
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Tidigare forskning

Forskningen kring historiska personer och deras historiebruk är ett allt mer utforskat område.
Anders Dybelius har i sin avhandling Ett hållbart minne? Historiebruk kring Georg Carl von
Döbeln 1848-2009 forskat om historiebruket kring Carl Von Döbeln. Döbeln som idag har
kommit att bli en bortglömd person har genom åren gått från att vara en nationell hjälte till att
bli en lokal hjälte. Genom användning av flera olika källor så som: artiklar, avhandlingar,
filmer, romaner, teater etc. har Dybelius kategoriserat in de olika artefakterna kring Döbeln i
de olika historiebruken.
Dybelius menar att en historisk person som Döbeln brukas olika beroende på om det är fredstid
eller kristid. Samtidigt ser Dybelius en förändring i användandet av Döbeln. Döbeln har gått
från att användas nationellt till att användas mer lokalt, en förändring som skett över tid och
fram till andra världskrigets slut var det framförallt inom det national-ideologiska historiebruket
som Döbeln användes. Det var även Dybelius som konstruera lokal-ideologiskt historiebruk då
han ansåg att det saknades för Döbeln. Likt Astrid har Döbeln kommit att betyda mycket inom
det lokal-ideologiska. Astrids hembygd Vimmerby stoltserar med det faktum att Astrid föddes
där, precis som man i Västergötland påvisar att Döbeln dog där.
Samtidigt framkommer genom Dybelius avhandling att Döbeln inte har använts inom politiken
för att utmana i det politiska spelet utan att socialdemokrater, liberaler och pronazister, har alla
haft en gemensam uppskattning för Döbeln. Detta gäller även för Astrid. Astrid var inte sen att
ge sig in i samhällsdebatten och gav en känga till socialdemokraterna, ändå har hon inte används
av högern för att fortsätta ge kängor åt vänsterhållet.
Gemensamt för framställningen av Döbeln är dock att han alltid har försetts med ursvenska
dygder. Han framställs som rakryggade, hederlig, stolt, patriotisk, yrkesskicklig och envis.32 En
stor likhet kan ses mellan Astrid och Döbeln, då Astrid likt Döbeln allt som oftast sparkade
uppåt och smekte neråt. Att ifrågasätta patriarken var något både Astrid och Döbeln gjorde, för
Astrid handlade det ofta om att slåss för barnen, barnen är det viktigaste vi har enligt Astrid.
Samtidigt som både Döbeln och Astrid är folkkära gestalter som trots sina utspel mot patriarken
förblir personer vi ser upp till och hyllar för de dem gjort. Astrid gav sig in i samhällsdebatten
och gav en känga till socialdemokraterna som höjde skatterna, hon var aldrig rädd för att
uttrycka sina åsikter och gjorde det hon själv ansåg var rätt oavsett vad andra tyckte. Astrid
Dybelius, A. (2012) Ett hållbart minne? – historiebruk kring Georg Carl Von Döbeln 1848-2009. Jönköping s.
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anses ha banat väg för dagens kvinnor och anses vara en kvinna av folket oavsett vad hon gjort
eller sagt, vilket framställer henne, likt Döbeln, som en rakryggad och hederlig person.

4. Astrid i populärkulturen, utbildningskulturen och
minneskulturen
Nedan kommer de redogöras för hur Astrid porträtteras i de olika kulturerna.

4.1

Astrid Lindgren i populärkulturen

Unga Astrid
Filmen Unga Astrid är regisserad av Pernilla Fischer Christensen år 2018. Filmer handlar om
Astrids liv som Astrid Ericsson, innan hon blev Astrid Lindgren med hela svenska folket.
Filmen startar med att Astrid sitter och öppnar brev hon fått av sina fans samtidigt som ett av
breven läses upp av ett barn. Sedan får man följa Astrid under hennes uppväxt på gården Näs
strax utanför Vimmerby i Småland, hur Astrid började sitt volontärarbete samt blev gravid
redan som 19 åring.
Filmen fokuserar framförallt på Astrid som 16 åring när hon började sitt volontärarbete på
Vimmerby tidning, träffade chefredaktör Reinhold samt blev oplanerat gravid som 19 åring.
Astrids oplanerade graviditet satte stora spår i Astrid och man skulle kunna tro att filmen
handlar om hur denna händelse skapat författaren Astrid Lindgren, men det gör den inte.
Regissören har valt att hålla fast vid graviditeten, tiden innan och efter samt försöka framställa
hur det påverkade Astrid under denna tid.
Samtidigt ger filmen en bild av en väldigt självständig Astrid, en Astrid som visste vad hon
ville med livet och framförallt vad hon inte ville, en Astrid som valde att behålla det oplanerade
barnet men inte barnets far, en Astrid som fattar egna beslut hur tuffa de än må vara och som
står stadigt trots svek.
Filmen fokuserar helt på den smärtpunkt i hennes liv som så tydligt senare
kom att prägla författarskapet. Sagor med kaxiga tjejer men också med
påtagligt många små pojkar präglade av stora förluster, saknaden och
sorger som till exempel fosterpojken Bo Vilhelm Olsson i Mio min Mio.33
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Lindblad, Helena. Filmrecension: Sprittande kvinnlig jävlar anamma i ”Unga Astrid”. Dagens Nyheter. 201809-03.
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Filmen är dels även ett kommersiellt historiebruk där det handlar om att tjäna pengar på en del
av Astrids liv som hon aldrig riktigt ville tala om. Där med ger filmen folket en chans att se en
del av Astrids liv man vet väldigt lite om och där med även är lite nyfikna på. Något
filmskaparen lockar med för att få folk att gå och se filmen, för att filmen ska generera pengar.
Astrids dotter var kritisk mot att filmen fokuserar så mycket på Astrids tidigare liv och menar
att filmen aldrig hade gjorts om Astrid fortfarande levt. Filmskaparen där emot menar att filmen
är viktig för att visa dagens kvinnor att det är på grund av sådana som Astrid som gör att vi kan
leva det liv vi gör idag.

Det är kvinnor som Astrid, deras livsval och konstnärskap, som har banat väg
för de liv vi kvinnor kan leva i dag. Det är så viktigt att vi kommer ihåg de
kvinnliga föregångarna, att vi förstår varifrån vi kommer för att förstå våra
egna liv och vad vi måste värna om.34

Syftet med filmen blir således även ett politisk-pedagogiskt historiebruk samt ett ideologiskt
historiebruk där man använder Astrid och hennes tidigare liv som en måttstock för hur kvinnor
har det i dagens samhälle, samtidigt som filmskaparen vill tacka Astrid för att hon banat väg åt
2000-talets kvinnor. Filmskaparen menar att det är tack vare kvinnor som Astrid som banat väg
åt nästa generations kvinnor som vi idag kan stå upp mot männen på ett annat sätt. Hade inte
kvinnor som Astrid banat vägen hade utvecklingen inte gått framåt på samma sätt och vi hade
mest troligt inte levt i det jämställda samhället vi gör idag. Astrid blir en måttstock för hur
kvinnor ska vara och hur kvinnor ska tänka, att man ska leva sitt liv som man själv vill, inte hur
andra vill att man ska leva. Att inte låta sig påverkas av andras tankar.

Från snickerboa till Villa Villekulla: Astrid Lindgrens filmvärld
Boken är skriven av Petter Karlsson och Johan Erséus och publicerades år 2004. Författarna
har skrivit om det som pågick bakom kulisserna, tagit reda på obesvarade frågor och skrivit ner
anekdoter från filminspelningarna av Astrids många böcker. Flertalet bilder från de olika
filminspelningarna har också publicerats i boken. Samtidigt ger man bilden av en bestämd
Astrid som vet vad hon vill med de olika filminspelningarna

34
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Boken är framförallt ett existentiellt historiebruk. Författarna ger läsaren en ”behinde the scen”
känsla, en känsla av delaktighet i det som var. Genom läsandet av boken och att titta på de
bilder som finns med från de olika filminspelningarna tänker man tillbaka på när man själv sett
filmerna samtidigt som läsaren minns vilka man tittade med och vilka känslor man hade.

4.2

Astrid Lindgren i utbildningskulturen

Astrid Lindgren i Wikipedia:
Den svenska Wikipedia startade 2001 och är ett uppslagsverk kontrollerat av folket, här kan
vem som helst skapa ett konto och lägga in eller ändra en artikel. Just nu innehåller sidan
3 783 960 artiklar.35
En kort sammanfattning av Astrids liv är det första läsaren möter, med fokus på hennes
författarskap. Vidare går att läsa om Astrids uppväxt, yrkesliv samt hennes död. Största delen
av artikeln om Astrid handlar om hennes författarskap och alla de böcker hon skrivit under åren.
Syftet med artikeln är ett vetenskapligt historiebruk, artikeln är skriven för att läsaren ska få
information om Astrid, hennes liv, böcker och vad hon gjort för det svenska samhället.
Samtidigt finns vissa inslag av existentiellt historiebruk som t.ex. när det berättas om hur Pippi
Långstrump kom till:
Astrid Lindgren började skriva på 1940-talet. När Lindgrens
dotter var sjuk i lunginflammation bad hon om att få höra en berättelse
och när modern då frågade:
Vad ska jag berätta?' svarade hon 'Berätta om Pippi Långstrump!'
Hon hittade på det namnet just i det ögonblicket.
Berättelserna om Pippi uppskattades av både Lindgrens dotter och hennes
kamrater, i flera år. Därför passade Lindgren på att skriva ner berättelserna
om Pippi när hon var tvungen att vila i samband med en illa stukad fot.
I maj 1944 fick dottern Karin ett renskrivet manuskript med berättelsen om Pippi.36

Få saker är så svenskt som Pippi Långstrump och hon har läst och setts av alla generationer,
vilket får oss att minnas och känna oss som en del av något större. Astrid Lindgren och Pippi
Långstrump skapar en samhörighet mellan generationer. Samtidigt som mammor kan känna
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igen sig vid att sitta vid sitt sjuka barns sängkant och läsa olika sagor för barnet. Där med blir
denna artikel även ett existentiellt historiebruk.

Astrid Lindgren i Nationalencyklopedin:
Nationalencyklopedin (fortsatt förkortat NE) säger sig vara ett digitalt kunskapsföretag. Deras
artiklar baseras på vetenskap och NE har egna ämnesexperter som skriver deras artiklar.
Inledelsevis får läsaren en kort sammanfattning av Astrids första 30 år i livet. Det står skrivet
om hennes födelseort, föräldrar samt när hon började sin praktik på den lokala tidningen i
Vimmerby. Vidare står även att läsa om Astrids barn samt hennes man. Sedan står att läsa om
Astrids författarskap och flera av hennes böcker står med i artikeln så som Pippi Långstrump,
Emil i Lönneberga, Rasmus på luffen, Kajsa Kavat och Ronja Rövardotter. Dock har NE valt
att fokusera på de böcker jag tror är de av Astrids böcker som är mest kända.
Lindgrens författarskap utvecklades mot en allt rikare orkestrering
och ett alltmer virtuost språk. Hennes figurer och formuleringar har blivit
en del av vårt medvetande. Med sin orädda och uppriktiga personlighet
verkade hon som kultursamvete och moralisk instans […].37

Det finns ett existentiellt historiebruk över hela texten och precis som går att utläsa ur citatet
handlar det om att minnas Astrid och känna en gemenskap genom hennes författarskap. Trots
detta är syftet med artikeln ett vetenskapligt historiebruk. Artikeln är skapad för att läsaren ska
få kunskap om Astrid, hennes författarskap, hennes karaktärer och hennes många böcker.

Dokumentären om Astrid Lindgren
Dokumentären är uppdelad i 3 delar där varje del är 1 timme lång, alla tre delar hänger så klart
ihop och påbörjas där tidigare del avslutats. Premiären av dokumentären var den 25 december
2014 och är regisserad av Kristina Lindström. Dokumentären bygger på brev,
dagboksanteckningar och filmer som då tidigare aldrig publicerats.38 Flera personer som levde
tätt intill Astrid intervjuas så som dottern Karin, Astrids personliga sekreterare Kerstin, goda
vännen Margareta samt kvinnan som illustrerat flertalet av Astrids böcker Marit Törnqvist.

37
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Den första delen Sorgfågel handlar framförallt om Astrids barndom, flytten från Vimmerby och
den oplanerade graviditeten samt hur sonen Lasse fick flytta tillbaka till Astrid. Samtidigt som
det talas om hur det svenska samhället såg ut, hur andra världskriget påverkade Sverige och
svenskarna och när freden kom, för att få en förståelse för tiden Astrid växte upp i. Delar från
den dagbok som Astrid skrev under krigstiden läses upp av Astrid själv och ger in inblick i hur
hon tänkte och kände under tiden kriget pågick. Vidare gav dagboken även en förståelse för
Astrids jobb som under andra världskriget handlade om att läsa brev som skickas till och från
Sverige för att försöka få fram hemlig information som kunde komma att vara till hjälp för att
besegra Hitler. Astrid framställs som en stark kvinna men med en stor sorg som är tung att bära.
Andra delen av dokumentären Starkast i världen handlar om hur Astrid blev ensam med barnen
efter makens bortgång och om Astrid föräldrar och hur mycket de båda har betytt för henne
under alla år. Även en inblick i Astrids familjeliv ges, där man hör henne tala om sin make och
sina barn samt hur makens alkoholproblem påverkade familjen. Även här framställs hon som
stark, som i princip ensam tog hand om barnen samtidigt som hon jobbade och skötte hemmet.
Del tre Allas mor handlar om breven hon skrev med en ung flicka och hur denna brevväxling
pågick i flera år samt vad det var som faktiskt fick Astrid att svara på just detta brev. Astrid fick
hundratals brev av sina fans men svarade väldigt sällan, då det skulle ta alldeles för långt tid.
Vidare talas det om hur Astrid gav sig in i samhällsdebatten, till en början handlade det framför
allt om skatten vi hade i Sverige under denna tid och hur hon kom att bli en bidragande faktor
till att vi i Sverige fick en ny regering efter att socialdemokraterna regerat i 44 år. Astrid var en
aktiv del av samhällsdebatten i många år även efter detta. Här får man se en Astrid som kämpar
för de som hon anser är orättvist, hon ger en ordentlig känga till socialdemokraterna men
fortsätter att vara lika folkkär som tidigare.
Syftet med dokumentären är dels vetenskapligt, att ge allmänheten tillgång till fakta om Astrid
och hennes liv, texter ur hennes krigsdagbok där man får höra hur Astrid upplevde dels kriget
men även sitt egna liv under krigstiden, men det är även existentiellt. Återigen ett sätt att föra
allmänheten närmare Astrid, att minnas och tala om henne, karaktärerna och böckerna hon
skrivit. Till viss del blir det samtidigt ett moraliskt historiebruk då det talas om andra
världskriget och judarna. Ett sätt att minas den tid som var samt judarna och vad de tvingades
gå igenom.
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Denna dagen. Ett liv. En biografi över Astrid Lindgren.
Boken om Astrids liv utkom 2014 och är skriven av Jens Andersen. I vanliga fall brukar
personen som boken handlar om vara närvarande vid skrivandet, så är dock inte fallet här.
Boken är skriven efter Astrids bortgång och Andersen har använt dig av flertalet olika källor
för att ge läsaren en så korrekt bild av Astrid som möjligt.
Andersens tanke med boken är att visa läsaren den Astrid vi aldrig riktigt fick se. Astrid är känd
för sina många böcker, böcker som läses av personer i alla åldrar, men vem var Astrid
egentligen? Andersen menar att många av de prövningar som Astrid fick ta sig an har påverkat
hennes böcker och hennes sätt att skriva. Hon skrev om barn, för barn, därför att hon älskar
barn.
Andersen startar sin bok med att skriva om alla tusentals brev Astrid fick från sina fans. Dessa
brev finns idag bevarade i Astrid Lindgrens Arkiv på Kungliga biblioteket i Stockholm. Breven
Astrid fick var av olika karaktär allt från beundrarbrev, frågor om fortsättning på en viss bok
till brev från barn och ungdomarmed olika problem som sökte hjälp av Astrid.
På gamla dar uppfattades Astrid Lindgren som Nordens ”kloka gumma”
och själasörjare som man kunde lätta sitt hjärta för och fråga till råds
när det gällde olika trångmål”39

Breven Astrid fått ger en indikation på hur betydelsefull Astrid var för människor över hela
världen, för människor i alla åldrar.
Andersen har valt att i sin bok lägga stort fokus på Astrids liv och händelserna som tros har
format denna älskade författare. Framförallt läggs stor vikt vid Astrids oplanerade graviditet
vid 19 års ålder samt bortlämnande av sonen till ett fosterhem. Andersen och många fler med
honom tror att denna händelse har varit en bidragande grund till Astrids många böcker om
ensamma pojkar så som Rasmus på luffen och Mio min Mio. Dock ska tilläggas att Andersen
flertalet gånger under bokens gång påtalar att Astrids pojk fick en fin och trygg uppväxt hos sin
fostermamma, den enda som led av deras separation var Astrid själv. Denna del av Astrids liv
har Astrid själv valt att hålla för sig själv under sina levnadsår, men när Andersen delar denna
sida med människorna som vuxit upp med Astrid och hennes böcker visar denna historia en helt
ny sida av Astrid. Den glada sagotanten blev nu en helt vanlig människa med kanske inte helt
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vanliga problem men ändå någon som i större utsträckning går att relatera till. Trots de
prövningar Astrid gick igenom kom hon ut på andra sidan starkare, klokare och mer rakryggad
för varje steg.
Boken är framförallt ett vetenskapligt historiebruk då Andersen använder sig av flertalet källor
så som brev som allmänheten har skickat till Astrid, intervjuer med Astrids när och kära samt
boken Astrid Lindgren. En levnadsteckning skriven av Margareta Strömstedt. Astrid Lindgren.
En levnadsteckning har Strömstedt skrivit tillsammans med Astrid och är där med klassad som
en biografi med förstahands källa.
Boken Denna dag, ett liv är samtidigt både ett existentiellt historiebruk och ett vetenskapligt
historiebruk. Genom att läsa om Astrids uppväxt och de prövningar hon gått igenom under åren
ger de läsaren en mycket större förståelse för Astrid. Den får oss att fundera över ens egna liv
samtidigt som vissa även kan känna en större samhörighet med Astrid då de gått igenom
liknande händelser. Den får oss även att minnas Astrid, att tala om hennes många böcker,
hennes karaktärer och en känsla av samhörighet växer fram och det finns knappast något eller
någon som är så svensk som Astrid Lindgren och som så många kan relatera till.

4.1 Astrid Lindgren i minneskulturen
Astrid Lindgren på 20-kronorssedeln
Den 1 oktober 2015 togs den nya 20-kronorssedeln i bruk och där med skulle nya kända
ansikten av personer som gjort stora avtryck under 1900-talet, pryda de nya valörerna. 20kronorssedeln pryds på framsidan av Astrid och på baksidan en bild på det klassiska småländska
skogen samt Smålands landskapsblomma. Även Pippi Långstrump har fått en plats på den nya
sedeln. Motiveringen till att Astrid valdes att pryda vår 20 kronors sedel lyder:
Att man väljer att sätta Astrid på 20-kronorssedeln har flera anledningar.
En av de främsta är att denna sedel är den som barn har mest kontakt
med och därför väljer man att sätta Astrid Lindgrens ansikte på en lägre valör.
Hon är också den av profilerna som valts som är mest känd bland allmänheten.
På sedeln ser vi även Pippi Långstrump, en illustration av Ingrid Vang Nyman
och citat från böckerna om Pippi och från Astrid Lindgren själv.40
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Syftet med att sätta Astrid på 20-kronorssendel är dels ett existentiellt historiebruk. Barn kan
känna en samhörighet då de vet vem Astrid Lindgren är, vilket gör att de får ett bekant ansikte
på en valör de känner till, samtidigt som det är ett national-ideologiskt historiebruk där man vill
framhäva Sverige genom att sätta Astrid på 20-kronan. Astrid och hennes verk är kända över
hela världen och genom att framhäva Astrid stoltserar man med något av det svenskaste vi har
på våra pengar.

Astrid Lindgrens terrass
Den östra delen av Vasa parken i Stockholm har man valt att döpa efter Astrid. Den 15
september år 2006 invigdes terrassen och anledningen till att just denna plats valdes var för att
Astrid under 60 år bodde mitt emot parken på Dalagatan 46.
Motiveringen till att just Astrid Lindgren valts för att döpa den östra delen av parken var
bland annat man ville hedra Astrid på ett enkelt sätt. Astrid i sig var en enkel människa som
aldrig riktigt trivdes i strålkastarljuset och därför ville man inte göra något storslaget utan
fokuserade på att göra något som symboliserade Astrid och hennes okomplicerade person.41
Syftet med parken är dels existentiellt då man vill att folk ska komma till parken för att
minnas Astrid samt hennes figurer. Samtidigt är syftet även lokal-ideologiskt då Stockholm
gärna vill att staden ska ses som en stor del av Astrids liv och man vill försöka få det att
framstå som att Astrid är en Stockholms kvinna, inte någon smålänning samt att Stockholm
har haft en större betydelse för Astrids författarskap än vad Småland har haft.

Astrid Lindgrens lägenhet
På Dalagatan 46 i Stockholm finns den lägenhet där Astrid bodde under 60 år. Lägenheten har
sedan Astrids död 2002 stått orörd och dottern Karin har bevarat lägenheten i samma skick som
den var när Astrid gick bort. I november 2015 började Astrid Lindgren sällskapet med guidade
visningar av lägenheten. Visning av lägenheten kan bokas både av privatpersoner, skolklasser
eller annat sällskap som är intresserade av att se hur Astrid bodde. Dalagatan 46 är den plats
där flertalet av Astrids böcker och debattartiklar skrevs men även där plats där Astrids liv pågick
förfullt. Genom att gå en guidad tur genom lägenheten kan man bland annat få stå bredvid
sängen där Astrids dotter sov, samma säng som hon låg i när hon var sjuk och Astrid för första
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gången berättade om Pippi Långstrump. Se avtrycken i golvet efter stolen där Astrid satt och
skrev samt få en inblick i den plats Astrid kallade för hem.
Syftet med visningarna är att Astrids fans ska få en inblick i Astrids hem men även få känna in
atmosfären där Astrid skrev sina böcker och hittade på sina figurer. Där med blir det ett
existentiellt historiebruk samtidigt blir det även ett lokal-ideologiskt historiebruk då
Stockholms stad vill påvisa sin betydelse för Astrid och hennes författarskap.

Astrid Lindgren Memorial Award
Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne är det största litteraturpriset i Sverige. Det första
priset delades ut år 2003 till Maurice Sendak och har sedan dess delats ut varje år till en eller
flera författare, illustratör, berättare eller läsfrämjare. För att vinna priset ska personen eller
personerna:
Astrid Lindgren talade för fred och demokrati och mot alla former av våld. Hon
deltog i samhällsdebatten som opinionsbildare i tal och tidningsartiklar. Hennes djupt
humanistiska anda genomsyrar även hennes böcker. Litteraturpriset till Astrid Lindgrens
minne ges till personer och organisationer som verkar i hennes anda och som värnar
demokratiska värderingar.42

Priset blir dels ett national-ideologiskt historiebruk, det delas ut till personer runt om i hela
världen och Sverige visar upp sig genom användandet av Astrid samtidigt som det blir ett lokalideologiskt historiebruk då priset delas ut i Stockholm. Stockholm vill gärna manifesta med
Astrids namn för att påvisa sin betydelse för Astrids författarskap.
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5 Sammanfattande diskussion
Astrid Lindgren har kommit att bli en av vår mest folkkära författare genom tiderna. Hennes
böcker läses av alla generationer och av människor runt om i världen. Astrid är hedersdoktor
på flera olika universitet tack vare sitt sätt att skriva och nå fram till alla generationer.
Jag har valt att undersöka hur historiebruket kring Astrid Lindgren ser ut. Åren jag valt att titta
på är 2002-2018, alltså efter hennes död. Detta för att begränsa mig själv, då tiden och utrymmet
är begränsat. Jag har tittat på hur historiebruket ser ut inom populärkulturen,
utbildningskulturen och minneskulturen och

undersöka syftet

med historiebruket.

Undersökningen är en kvalitativ studie där artefakterna noggrant har undersökts och sedan
kategoriserat in i de olika historiebruken. Alla historiebruk som nämnts tidigare i uppsatsen är
inte med då Astrid inte använts i alla historiebruk. Nedan har jag listat de historiebruk där Astrid
har förekommit.
Det som framförallt framkommer vid undersökning av Astrid är att syftet med historiebruken
är ett existentiellt historiebruk. Människor samlas och minns både Astrid, hennes figurer men
även sin egen barndom och andra minnen man har av Astrids figurer och böcker. Astrids böcker
läses, som tidigare nämnts, av alla generationer vilket gör att det existentiella historiebruket ger
flera generationer en chans att komma samman och tillsammans skapa ett band och en
gemenskap över något, eller i detta fall någon, som de har gemensamt och en viss kunskap om.
Att skapa ett band mellan generationer bidrar till en samhörighet och en förståelse för varandra
oavsett bakgrund. Just att det skapar en samhörighet gör det existentiella historiebruket väldigt
intressant. En person som Astrid kan få generationer att komma samman men även personer
som kanske aldrig skulle tala med varandra kan öppna upp för samtal just för att de har Astrid
och hennes böcker gemensamt, Astrid blir en utgångspunkt för samtal. Detta är inte något som
är unikt just för Astrid utan för alla personer eller händelser som kan koppla samman personer
som egentligen inte har något gemensamt utom just en enda sak. På samma sätt som andra
världskriget kan koppla samman judar eftersom de alla har just den historiska tragedin
gemensamt, på samma sätt kan Astrid koppla samman en stor grupp människor från olika delar
av världen som endast har hennes böcker gemensamt.
Det national-ideologiska- samt det lokal-ideologiska historiebruket finner jag det mycket
intressant. Att använda sig av en historisk person, som just Astrid, för att framhäva sin stad eller
sitt land. I Stockholm är man väldigt villiga att framhäva sig själv genom att använda sig av
Astrid då Stockholm gärna vill framstå som den stad som fött Astrid. Inte i den bemärkelsen att
hon är född där utan att det var där hennes författarkarriär startade och där med vill Stockholm
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gärna ha en bit av den kakan även fast, som många vet, Astrid skrev om sitt Småland och
använde sig av stora delar av sin uppväxt när hon skrev sina böcker. Även det hon gick igenom
som tonåring var av stor betydelse för hennes författarskap och Stockholm är säkert en viss del
av det men inte så stor del som de vill få det att framstå. Astrid är en stor person trots att hon
varit död i 16 år och intresset för henne, hennes liv, böcker och karaktärer är minst lika stor nu
som det var när hon levde och att då ha möjlighet att besöka Astrid lägenhet eller att dricka en
kopp kaffe på Astrids terrass är självklart något som lockar turister. Inte bara från runt om i
Sverige utan från hela världen. Just det lokal-ideologiska historiebruket är något även Stonesjö
skrev om i sin uppsats. Där var det tre städer som nästintill tävlade om att vara Heliga Birgittas
stad. Genom att använda sig av någon kändperson, antingen historisk eller någon som lever nu,
kan man höja statusen på en stad och även locka turister som kanske aldrig hade kommit om
det inte var för just den personens skull. Vad gäller Heliga Birgitta hade Vadstena en
vandringsled uppkallad efter Heliga Birgitta vilket troligen lockade fler turister än den hade
gjort om vandringsleden inte haft något speciellt namn. Även här lockar det nog turister från
runt om världen, framförallt turister med en katolsk tro. Ser man till historiebruket av Astrid så
är det många turister som åker just till Småland för att det är något de känner till från Astrids
böcker. Att Astrid är uppväxt där och att flertalet av hennes böcker utspelar sig där bidrar till
turismen i Småland. Även Dybelius, som framkom med det lokal-ideologiska historiebruket,
framhäver att Döbeln lever kvar på olika platser om i Sverige och även där används han för att
locka turister. Bland annat finns Döbeln begravningsplats att besöka i Stockholm vilket mest
troligt lockar en del turister.

Vad gäller det kommersiella historiebruket är Astrid bara en i mängden av historiska personer
som använts för att tjäna pengar. Att regissören av filmen Unga Astrid valde att använda sig av
den tid av Astrids liv hon inte gärna talade om visar bara på man utnyttjar andra för att tjäna
pengar. Precis som Astrids dotter sa, filmen Unga Astrid hade aldrig fått visas om Astrid
fortfarande hade varit i livet. Här valde man att vinkla filmen och endast visa den del folk var
mest intresserade av. Även Döbeln har används i kommersiella syften och har enligt Dybelius
vinklats på olika sätt beroende på vem som regisserat och under vilket årtionde filmen eller
teatern visats även om hans egenskaper i princip alltid varit de samma. Återigen för att locka
människor att komma och se filmen eller teateruppsättningen som visas.
Det kommersiella historiebruket är nog ett av de historiebruken som är mest använd t.ex. till
andra världskriget så finns det säkert 100-tals filmer som på varierande sätt framställer kriget
ur olika vinklar eller från olika personers synsätt. Historiska händelser så som krig är något som
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alltid kommer att intressera människor vilket bidrar till att det kommer alltid att vara relativt
lätt att tjäna pengar på genom att gestalt historien utifrån olika synvinklar och perspektiv,
realistiskt och orealistiskt.
Att använda sig av Astrid på det sätt som gjorts där man väljer att plocka fram den delen av
Astrids liv hon själv gärna höll undan är rent strategiskt smart. Många är vi som växt upp med
Astrids böcker och intresset för hennes liv är stort trots att hon varit död i 16 år och att då välja
att publicera den del av hennes liv allmänheten inte vet mycket om gör att det finns ett intresse.
Det gör att det kommersiella historiebruket av Astrid hade nog aldrig blivit så stort om Astrid
fortfarande var vid liv efter det till stor del bygger på den delen av hennes liv hon inte gärna
pratade om. Trots detta är det kommersiella historiebruket kring Astrid inte jätte stort, flertalet
böcker ha publicerats men de innehåller ungefär samma information som föregående böcker.
De som sticker ut är just filmen Unga Astrid som valt att lägga stort fokus på Astrids graviditet
och bort lämnandet av sonen Lasse.

Det vetenskapliga historiebruket är något som till viss del förändras över tid. Mer fakta
framkommer ju mer som forskas, andra infallsvinklar hittas och fakta som finns revideras och
omformas. Det vetenskapliga historiebruket kring Astrid är egentligen så mycket mer än det
jag har tagit med, allt som idag forskas kring Astrid faller under vetenskapligt historiebruk.
Astrid är en författare som kontinuerligt används inom skolan oavsett årskurs och därför är det
viktigt att åskådliggöra den vetenskapliga delen för elever och studenter.
Även denna uppsats hamnar under det vetenskapliga historiebruket och blir ett komplement till
den forskning som redan existerar idag.

Astrid använd även i det politisk-pedagogiska historiebruket samt det ideologiska
historiebruket när man använder henne som en slags måttstock för kvinnor idag. Förvisso en
måttstock att se upp till då Astrid enligt många banade väg för kvinnor idag genom de beslut
hon tog i ung ålder. Astrid har aldrig varit den som gjort det hon blivit tillsagd att göra utan gått
sin egen väg utan att lägga så mycket vid vad andra tycker och tänker vilket gör henne till en
stark förebild för kvinnor idag. På sin tid var hon kontroversiell men ändå en hyllad förebild,
en förebild som blir starkare och starkare ju mer kvinnor säger ifrån för att få ett jämställt
samhälle.

Slutsatsen är att Astrid till största del hamnar inom det existentiella historiebruket vilket är inte
underligt, hon är något av det svenskaste vi har och hon är någon som alla känner till och till
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viss del även anser att de känner. Astrid har blivit just Astrid med hela svenska folket. En kär
person och en kär författare. Vi samlas och vi minns denna eminenta författare vars historier
har fått oss att både skratta och gråta, att sjunga och att skrika. Även det lokal-ideologiska
historiebruket är relativt stort och med all rätt. Småland och Stockholm stoltserar med något
fantastiskt stort, en stor författare och en stor person. Även om Astrid alltid har varit en
smålänning så har även Stockholm satt sina spår och hjälpt Astrid att bli den eminenta författare
som hon idag är. Det som är mest förvånande är att det kommersiella historiebruket kring Astrid
inte är större. Kanske för att hon själv aldrig var den typen av person som ville stå i rampljuset,
hon var mån om sitt privatliv och trivdes mer i ensamheten än i rampljuset och detta har
respekterats? Eller kanske för att det är böckerna Astrid har skrivit är mer intressanta än Astrid
som person? Men även det lokal-ideologiska historiebruket tar stor plats. Men det är svårt att
se en förändring över tid mer än att de lokal-ideologiska har blivit större sen Astrid 100-års dag
år 2007. Framförallt är det Vimmerby som tagit fram fler statyer på Astrid som nu pryder olika
delar av Vimmerby, samt att Vimmerby valt att öppna upp Astrid Lindgrens barndoms hus för
allmänheten.
Men genom åren har Astrid alltid framställts som en stark kvinna, med båda fötterna på jorden
som gör vad hon själv vill. Hon har, trots det faktum att hon likt Döbeln, sparkat uppåt och
smeket neråt och alltid varit hyllad av människor runt om i världen. Hon har stått upp för de
svaga och fått de högre upp att lyssna samt sett till att en förändring till det bättre har skett. Och
trots sina utspel så är och förblir Astrid en av vår tids absolut största kvinnliga förebild något
som blir tydligt framförallt inom populärkulturen och utbildningskulturen. Inom
minneskulturen är det framförallt författaren Astrid man vill visa. När Astrid porträtteras är det
ofta tillsammans med en bok eller med någon av hennes många karaktärer, vilket får oss att se
den Astrid vi lärt känna under åren, ovetandes av vad som faktiskt pågick i hennes liv och alla
de hinder hon under åren överkom.
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6 Framtida forskning
Vare sig man väljer att forska vidare om historiebruket kring Astrid eller väljer att endast forska
kring Astrid finns mycket outforskad mark. Infallsvinklarna kring forskningen om Astrid är
näst intill oändliga och hur hennes böcker påverkat barn, unga och vuxna är en av alla
intressanta infallsvinklar. Även historiebruket går att forska vidare på, dels kan tidsspannet bli
större och där med får man en mer omfattande bild av hur Astrid brukats eller så kan fokus
skiftas till andra länder runt om i världen för att se hur Astrid brukas utomlands. Som den
storslagna författaren hon var har hon med största sannolikhet gjort ett avtryck i flera olika
länder runt om i världen inte bara med sina böcker.
Är det där emot endast historiebruket som är intressant att forska kring finns mycket outforskad
mark. Vi har flertalet kända personer vars namn har används för att namnge både gator och torg
både lokalt och nationellt. Historia kan kännas som ett uttömt område när det gäller forskning
men det finns än stora delar av historien som inte är utforskad och som väntar på att bli
utforskad.
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