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Abstract 
 
This thesis is an ethnological study that concerns the use of history in relation to the witch 
Traska. Her real name was Lovisa and she lived in the Swedish region Östergötland during 
the 19th century. She is remembered as a deviating woman with the ability to perform 
witchcraft. The thesis aims to problematize how we view and make use of history with the 
standpoint in the description of Lovisa in our time. The emphasis lies in the processes that 
creates legitimacy and meaning in history, with theories that relates to phenomenology, use 
of history, and how storytelling is sustained and developed. The materials used consists of 
archive documents, published texts, interviews and observations, on which the bricolage 
method has been applied. Further, culture analysis has also been used. From a 
phenomenological perspective of power, the sustainment of a normative behavioral pattern, 
through pointing out deviation, is analyzed. In Lovisas own time, this was done with a 
categorization of her as poor, and a bastard, while we in our time categorize her as a “tattare” 
(a Swedish derogative word for tinker), based on qualities that have been applied on her 
mother. The focus of the analysis lies in how history is produced and applied in an attempt to 
handle the gap that is formed between archive documents and tales. The thesis shows how 
this is done by history producers claiming a legitimacy based on an experienced relation via a 
mystical spellbinding. The use of empathy is discussed based on the purposes of the 
production of history, which is said to be to give Lovisa restitution. The analysis also touches 
upon the significance of a site in the preservation of her memory. Finally, it is discussed how 
the narrative is formed and filled with meaningful promises of a success story, and what risks 
that imply for how history is experienced by our age. What is seen as a use of history, this 
thesis claims to be an active production of history. 
 
Keywords: production of history, phenomenology, creation of narratives, women’s history, 
social marinalization 
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1. Inledning 
För över hundra år sedan levde en trollkäring kallad Traska i en stuga i skogen. 

Omslagsbilden visar det som finns kvar av stugan idag, utmärkt med en skylt. Trollkäringen 

Traska har blivit en del av bygdens kollektiva minne där hon är ihågkommen för sina 

trollkonster och förbannelser som muntligt förts vidare. Hon är en av många som vår tid 

minns och pratar om som trollkunniga. De omfattar en grupp som är ihågkomna via 

anekdoter, sägner och myter som knutits till deras liv. De berättelser som produceras om 

Traska med hänvisning till historien är en del av ett ett historiebruk. Men här finns även en 

fiktiv komponent. Att försöka återskapa en sedan länge avliden person med knapphändigt 

material lämnar stora hål som för berättandets skull måste fyllas ut. Det narrativ Traska utgör 

bygger därför på en historieproduktion, där historien skapas i nutid. Uppsatsen ska med 

utgångspunkt i Traska se hur berättelser om henne har skapats och hur historiska fakta har 

sammanflätats med fiktion för att skapa sammanhållna narrativ. I nutid hänvisar samhället till 

historiska personer eller händelser för att förklara något om vilken människan är, vilken hon 

inte är, varför något sker eller uteblir. I användandet av historien skapas ett gemensamt vi, en 

grupp knuten till en och samma historia (Aronsson 2004:62). På så sätt upplevs svaret på 

frågor om oss själva finnas generationer bakåt i tiden. Historien är dock inte en statisk blick 

mot det förflutna utan snarare ett växelspel mellan nutid och dåtid, ett kontinuerligt skapande. 

Vilka delar av historien som får ta plats i samtiden och vilka historiska personers liv vi minns 

och berättar vidare är baserat på ett urval (Aronsson 2004:18). 

1.2 Det finns en husgrund i en skog 

Som många andra gamla husgrunder är grunden knappt synlig om man inte vet att den finns 

där. Vid dess ena kant sitter en träskylt, uppenbart gammal och delvis täckt med mossa. På 

skylten står det TRASKA. Jag vet inte hur det är att komma till platsen utan en förförståelse. 

Traska har alltid varit en del av historien som tillhör den plats där jag växte upp. Lovisa 

Johansdotter, som hon hette, levde under 1800-talet i Gärdserums socken, idag tillhörande 

Åtvidabergs kommun, Östergötland. Hon är framförallt ihågkommen för att hon ansågs ha 

förmågan att trolla, spå i vattenglas, kasta förbannelser och ställa bössor1. 

 

                                                
1 Att ställa bössor har flera innebörder, inte sällan med geografiska skillnader. I fallet med Lovisa innebar det att 
hon med hjälp av att stoppa ormar i bösspipan, alltid fick geväret att träffa målet (Södergren 1998:21) 
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Mitt intresse för den här uppsatsen började någon helt annanstans än den slutar. Inledningsvis 

låg mitt intresse i en historisk person och en önskan att förstå hennes levnadsvillkor och 

handlingsutrymme. I och med mitt fältarbete kom jag till insikt om att jag inte var ensam om 

den här önskan. Människor vars texter jag läste och intervjuade delade flertalet av mina och 

andras känslor inför Lovisas liv. Samtidigt insåg jag att det i den längtan fanns ett anspråk på 

henne och därmed även på historien. Min drivkraft var ursprungligen känslobaserad, jag 

visste att jag ville ”något” med minnet av Lovisa men kunde inte formulera vad detta något 

innebar. Under arbetets gång har jag försökt motivera mitt val utifrån ett rationellt och logiskt 

tillvägagångssätt. Att styras av en känsla är inte tillräckligt. Men att gå in i känslan och 

välkomna den? Med etnologen Jonas Frykmans ord “Också forskare drivs av sina känslor” 

(Frykman 2012:11) i bakhuvudet har jag tillåtit känslan, tillsammans med trollkäringen, att 

bli min ingång in i uppsatsarbetet. Jag vände mig bort från Lovisa och mot de människor som 

möjliggjort minnet av henne i och omkring bygden. Jag insåg att minnena, berättelserna och 

skylten vid husgrunden inte sa någonting om Lovisa eller den persona som Traska refererar 

till, utan om oss, om de som berättar vidare och minns. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte grundar sig i ett intresse av att problematisera hur vi ser på historia och på 

vilka sätt vi använder historiebegreppet för att applicera och legitimera fenomen, men även 

på vilket sätt vi reproducerar moral, normer och empati i historiens namn. Med utgångspunkt 

i min egen hemtrakts och barndoms trollkäring formas syftet för att tolka de tolkningar som 

gjorts om Lovisa som historisk person, som fantasifigur, en moralkompass och som 

företrädare för empati. Studien syftar inte till att fastslå någon sanning om Lovisa, inte heller 

att presentera vissa delar av materialet som närmare sanningen än andra. Fokus ligger snarare 

på att undersöka hur historiebruket hanterar det material som finns. För den här uppsatsen har 

tre huvudfrågor valts, vilka formuleras på följande sätt: 

 

● På vilka sätt produceras berättelsen om Traska med hjälp av historien? 

● Hur skapas och bibehålls legitimitet kring användandet av Traska som historisk 

person? 

● Hur används Traska för att kommunicera meningsbärande normer och värderingar 

knutna till vår tid? 
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Löpande genom studien kommer ordet “vi” användas. Det vi jag syftar på består av bygden 

där Lovisa växte upp och de människor som kommer i kontakt med hennes kulturarv. 

1.4 Tidigare forskning 

Inom etnologin har det länge forskats om avvikande människor. Begreppet syftar på 

avvikelse skapad av förväntade normer snarare än en inneboende avvikelse hos individen. 

Etnologen Jonas Frykman visar i Horan i bondesamhället (1977) hur samhället skapade en 

kategorisering av den ogifta kvinnan och vilka konsekvenser kategoriseringen fick för henne 

och samhället. Att undersöka den avvikande människans handlingsutrymmen synliggör 

samhällets uppbyggnad, gränser och moral. På samma sätt visar etnologen Birgitta Svensson i 

Bortom all ära och redlighet (1993) hur kategoriseringen tattare skapades i det motstånd som 

utövades mot makten. 

 

Den marginaliserade position som tillskrivs den avvikande människan innebär dock inte alltid 

ett negativt särskiljande, vilket etnologen Lynn Åkessons studie i De ovanligas betydelse 

(1991) visar. Avvikelse kan existera bredvid normen och inte bara som en kontrast till den. I 

samhällets relation till landsbygdens original synliggjordes en kategoriserisering av den andre 

där stigmatiseringen uteblev. Det positiva särskiljandet som tycks omge originalen gör dem 

till en tolkningsbar grupp för att undersöka den komplexitet som sker i samspel mellan 

avvikelse och normalitet. Åkesson använder begreppet sägenprocess för att förklara den 

process som tar fart efter originalets död och som tillskriver personen anekdoter och sägner 

(Åkesson 1991:13, 27f). Även om Lovisa tillskrevs negativa egenskaper under sin livstid har 

historiebruket om hennes person utmanat den ursprungliga bilden för att ge henne 

upprättelse, något som gör sägenprocessen relevant för uppsatsen. 

 

I antologin I industrisamhällets slagskugga, redigerad av Lars-Eric Jönsson och Birgitta 

Svensson (2005), problematiserar svenska etnologer begreppet kulturarv med utgångspunkt i 

industrisamhället, där historiska företeelser kring marginalisering diskuteras i relation till 

kulturarvets vara eller icke-vara. Vilka fenomen och grupper som blir föremål för kulturarv 

baseras på dess uppfattade historiska värden. Inledningsvis nämns begreppet kollektivt 

minne, vilket fungerar likt en gemensam kunskapsbank som både förstärker och försäkrar en 

grupps identitet, värderingar och gemensamma mål genom att knyta an till samma historia 

(Jönsson & Svensson 2005:14f). I antologin utgår etnologen Georg Drakos från 

leprasjukdomen i Sverige och Grekland. Han ser en motsättning i det kulturarv som 
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reproduceras kring sjukdomen och de erfarenheter människor som lever med den vittnar om 

(Drakos 2005:59f). Den tidigare forskningen har utgjort en ram för min studie att ta språng 

från. Dess fokus på marginalitet, historiebruk och identitet har legat till grund för uppsatsens 

problemformulering. Min förhoppning är att med denna studie bidra till forskningsfältet 

genom att inkludera en historia som annars inte fått ta plats inom akademin, där fokus ligger 

på ett lokalt historiebruk och processerna som omger det. 

2. Metod och material 
Uppsatsens material består av arkivhandlingar, publicerade texter, intervjuer och 

observationer. I följande kapitel redovisas processen av insamling, bearbetning och urval av 

källorna. 

2.1 Insamling 

I likhet med etnologen Anita Beckman har jag valt att använda mig av bricolagemetoden 

(Beckman 2009:32). Metoden använder sig av redan existerande material hämtade från olika 

platser som ställs bredvid eller mot varandra. Genom att låta material från flera källor 

placeras tillsammans skapas ett kollage av dess sammanförda delar vilka hjälper till att skapa 

en helhet som inte funnits sen innan (Bergquist & Svensson 1999:5). Bricolametodens 

funktion passar uppsatsens syfte väl då dess material till stor del redan producerats. 

 

Materialet har delats in i två kategorier som benämns det primära respektive det narrativa 

materialet. Det primära materialet består av arkivhandlingar och det narrativa utgörs av 

produktioner som delvis baserats på arkivhandlingarna. Insamlingen av materialet pågick i 

huvudsak under en veckas fältarbete. Det narrativa materialet består av ett kompendium, en 

bok, två intervjuer, ett teaterhäfte samt observationer. Kompendiet, skrivet av Bertil 

Södergren med titeln Traska gavs ut 1998 av teaterföreningen Teater Traska. Bertil 

Södergrens text är en sammanfattning av det material han funnit under sin forskning. Det 

består av arkivhandlingar, sägner och egna tolkningar. Sägnerna är enligt författaren hämtade 

från diverse tidningar och människor han personligen pratat med samt skrönor hämtade från 

en sagesman vid namn S.A Nilsson, dessa uppgifter har inte kunnat bekräftas. Kompendiet 

fokuserar, bredvid sägnerna, på Lovisas och hennes mamma Anna Gretas liv. 

Sammanställningen har legat till grund för det narrativa material som presenteras nedan. 
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Christina Grafström har skrivit boken Traska som gavs ut 2003. Boken som följer samma 

disposition som Södergrens kompendium fokuserar på Lovisas och Anna Gretas liv, där 

Grafström uttalat försöker finna en förklaring till hur deras situation uppstod. Den innehåller 

även återgivningar av arkivhandlingar och ett för- och efterord om kvinnliga luffares villkor i 

bondesamhället. 

 

Materialet består vidare av två intervjuer gjorda med personer från teaterföreningen Teater 

Traska. Föreningen har vid två tillfällen skrivit och satt upp föreställningar om Lovisa och 

har ett uttalat fokus på historiska kvinnors levnadsöden. En längre intervju har gjorts med 

teaterns, dramatiker, regissör och skådespelare, som varit en del av teaterföreningen i tjugo 

år. Hon kommer i uppsatsen benämnas som Informant 1. Den andra intervjun gjordes med en 

av teaterns skådespelare, som fått namnet Informant 2. Båda har spelat Lovisa i pjäser som 

handlar om hennes liv. Manuset till föreställningen var dock inte möjlig att använda i 

uppsatsarbetet på grund av en rättslig tvist kring dess upphovsrätt. Från teaterföreningen 

används även ett häfte som gavs ut i samband med att pjäsen sattes upp, där föreningen 

uttrycker sina drivkrafter bakom föreställningen. 

 

Syftet med fältdagarna i landsarkivet i Vadstena har framförallt varit att bekräfta uppgifter 

som återgivits i det narrativa materialet. Då tiden för fältarbetet var så pass begränsad fanns 

inte möjligheten att lägga mer tid på att gå genom primärmaterial utöver det som redan hittats 

i det narrativa materialet. 

2.1.1 Bearbetning 
Som övergripande analytisk metod har jag tillämpat kulturanalysen. Etnologen Anna-Maria 

Åström menar att kulturanalysen bryter ner företeelser i vår omgivning och synliggör vilka 

meningsskapande processer de består av (Åström 2005:34). Med kulturanalysen stödjer sig 

forskaren på informanternas tolkningar av fenomen. Fenomenet tolkas sedan för att komma åt 

de betydelser och kategoriseringar materialet visar. Genom analysen frigörs informationen 

från en specifik plats eller företeelse som genom en abstrahering går att sätta i större 

sammanhang och kulturella strukturer. Eftersom kultur är en pågående process blir materialet 

aldrig ”färdigt” och den färdiga produkten är i sig även möjlig att göra fortsatta tolkningar av 

(Åström 2005:35). Vid uppsatsarbetets början styrdes fältarbetet mot observationer där jag på 

plats kunde ta in omgivningen och se hur den kommunicerade med mig. Trots att jag 

inledningsvis trodde att observationen skulle få större relevans för studien upplever jag att 
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den framförallt haft betydelse i egenskap av att fästa material och metoder vid. Då min 

uppsats berör en rörelse från nutiden in i historien vill jag argumentera för att utforskandet av 

platsen kan bidra till analysen. Det var på plats vid Lovisas husgrund och på landsvägarna 

mellan den och fattigstugan stora delar av mitt uppslag formades. Rörelsen som 

promenerandet utgör placerade kropp och huvud vid rätt plats för tankearbetet att utvecklas 

från (Holgersson 2011:227). 

2.1.2 Avgränsningar 
Uppsatsens avgränsningar har baserats på de mönster jag kunnat urskilja under bearbetning 

av materialet. Detta har gjorts med hjälp av historikern Carlo Ginzburgs metod (1989) som 

med fokus på ledtrådar ser till ett sammanhangs detaljer istället för dess helhet. Detaljerna 

synliggör i sin tur nya samband. Då mitt material är stort och utspritt har Ginzburgs metod 

bidragit till att skapa ett gränssnitt som fokuserar de processer som är i funktion vid ett 

historiebruk. 

2.2 Etiska överväganden 

Etnologen Rebecka Lennartsson ser etnologin som en disciplin vilken undersöker lived 

textuality, där styrkan ligger i möjligheten att visa på motsättningar, komplexitet och 

alternativa historier snarare än att fokusera på insamling och redovisning av information 

(Lennartsson 2011:107f). Med uppsatsen vill jag i den mån det är möjligt nå bortom känslan 

av redovisning och istället se de nyanser som utgör människan Lovisa och berättelserna om 

henne. Genom att inta en reflexiv position erkänns forskarrollen vara förkroppsligad och 

subjektiv, en position varifrån det blir möjligt att producera situerad kunskap (Haraway 

2008:238). Forskaren riskerar att romantisera och/eller utnyttja marginaliserade grupper i 

rollen som dess beskyddare. I undersökningen av Lovisa har jag försökt undvika att använda 

henne som exempel på en avvikande människa. I studien vill jag snarare visa hur 

historiebruket förhållt sig till avvikelsen. Underifrånperspektivet kan resultera i en 

objektifiering och syn på den andre som ett offer och inte mer. Men underifrånperspektivet 

är, om det inte reduceras till något oproblematiskt eller enkelt, att föredra eftersom den i sin 

utgångspunkt är kritisk (Haraway 2008:234). 

 

Jag har i urvalet av materialet stött på svårigheten med att inte kunna skriva in alla uppgifter 

om Lovisa. I och med de val jag gjort har fokus riktats mot det som gör Lovisa avvikande, 

snarare än det som belyser det normbärande som arkivhandlingarna visar. Lovisa gifte sig, 
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gick i kyrkan och dog i cancer, som så många andra. Genom att i analysen istället fokusera på 

det avvikande bekräftar jag det sätt som Lovisa har blivit ihågkommen, som någon 

annorlunda och olik sin omgivning. Resultatet blir att jag riktar uppsatsen på liknande sätt 

som jag vill påvisa att materialet gör, utefter normativa mönster. Uppsatsens syfte, vilket jag 

nämnt tidigare, är dock inte ett försök till insamling och redovisning av material, utan en 

problematisering av historiebruket som fenomen. Därför har urvalet skett med syfte att 

problematisera de delar som lyfts fram. Jag har dessutom tagit ställning till en eventuell 

anonymitet av informanter och författare. Då de som producerat skrivet material om Lovisa 

finns utgivna har jag inte upplevt det nödvändigt att utesluta deras riktiga namn. De 

informanter som intervjuats har dock fått sina namn anonymiserade. 

3. Teoretiska utgångspunkter 
Uppsatsen har tre teoretiska utgångspunkter: fenomenologi, historiebruk och berättande. 

Med utgångspunkt i fenomenologisk teori så som kultur- och samhällsteoretikern Sara 

Ahmed presenterar den i Queer phenomenology (2006) har jag arbetat med ett 

maktperspektiv som går väl ihop med etnologin. Frykman ser den fenomenologiska 

riktningen som ett sätt att inkludera upplevelsen, erfarenheten och känslan i den etnologiska 

forskningen (Frykman 2012:19). Att närma sig något fenomenologiskt innebär att betrakta 

kroppen som en utgångspunkt för all varseblivning och kunskap, där arbetet förblir 

förkroppsligat genom subjektet i förhållande till tid och rum (Beckman 2009:34f). 

 

Utgångspunkten för Ahmeds bok ligger i att låta fenomenologin möta det som uppfattas 

avvikande. Ahmeds huvudbegrepp orientering syftar på de riktningar människan väljer mot 

sin omgivning och hur det i sin tur påverkar hur vi uppfattar och bearbetar den (Ahmed 

2006:1ff). Ahmed utgår från skrivbordet när hon skriver in ett maktperspektiv i 

fenomenologin, skrivbordet som en plats där filosofin görs. Den manliga filosofen vid 

skrivbordet blir till en symbol för det normbärande beteendet som möjliggörs av orienteringar 

vi inte lägger märke till. När vi vänder oss mot skrivbordet vänder vi oss samtidigt bort från 

resten av rummet och från det som möjliggör för bordet att placeras i ett rum och för en man 

att skriva vid (Ahmed 2006:31). Orienteringen upprätthåller därför en norm. 

 

Ett beteende som inte anses normbärande skapar en bruten orientering. Begreppet 

desorientering syftar till en upplevd avvikelse, ett avvikande beteende (Ahmed 2006:5ff). 
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Desorientering beskriver något samhället betraktar som trasigt då det inte möter 

omgivningens förväntningar. Det är inte möjligt att se hur vi kan använda oss av något som är 

desorienterat då vi inte förstår hur vi kan ha ett utbyte av det (Ahmed 2006:50f). 

Normbeteendet teoriserar Ahmed med begreppet “right lines” vilket översätts till både raka 

linjer, rätta linjer och heteronormativa linjer. De linjer vi rör oss längs med formas av vårt 

beteende, samtidigt formar linjerna ett normativt beteende att formas av (Ahmed 2006:12f). 

På så sätt öppnar Ahmed upp för att inkludera en maktanalys i fenomenologin, i det att hon 

riktar sig mot linjer som anses brutna eller desorienterade. Utifrån det perspektivet funderar 

Ahmed kring den queera fenomenologin som den fenomenologi som “faces the back”, en 

fenomenologi som ser bakom den traditionella. Hon frågar sig vad som sker när det 

avvikande blir synligt för den normbärande orienteringen. En riktning som möjliggör för det 

avvikande att synas riskerar att resultera i en objektifiering av ett subjekt, ett resultat av den 

desorientering som den avvikande kroppen upplever och upplevs som, där hon uppfattas vara 

trasig (Ahmed 2006:159). 

 

Då uppsatsen behandlar hur och varför vi använder oss av historien nyttjas historikern Peter 

Aronssons resonemang i Historiebruk: att använda det förflutna (2004). Historiebruk 

används i flera sammanhang, bland annat i utbildningar, vid museer och i bygdespel eller 

utställningar (Aronsson 2004:18). I historiebruket skildras vilka kulturella fenomen som är 

drivande i användandet av historien. Aronsson delar in historiebrukets grundläggande 

begrepp i de tre kategorierna historiekultur, historiebruk och historiemedvetande, vilka visar 

på den process historien genomgår när den praktiseras. Historiekultur innefattar de passiva 

källor som utgör historien, till exempel husgrunder och arkivhandlingar. De är möjliga att 

ladda med diverse menings- och normbärande syften via förbindelser mellan det som varit, 

det som är och det som ska komma. Historiebruket äger rum när laddningarna aktiveras, när 

någon skapar något av historien. Historiebruk vill något, det innehåller därför per definition 

ett motiv, ett syfte (Aronsson 2004:17) som appliceras på tolkningen av historien, ofta i form 

av normer och värderingar. Till dessa två begrepp läggs sedan historiemedvetandet. Där 

samlas uppfattningar av ett samband mellan tid, vilka etableras, riktas och reproduceras i 

historiebruket, något som inte sällan sker omedvetet i vardagliga praktiker (Aronsson 

2004:18). Historiemedvetandet går att förklara ytterligare med begreppen erfarenhetsrum och 

förväntningshorisont. Mellan dem sker en ömsesidig påverkan, där kunskap och historiska 

narrativ skapar ett erfarenhetsrum med referenspunkter utifrån vilka vi kan föreställa oss 

framtiden (Aronsson 2004:70). Föreställningarna om framtiden påverkar oss med positiva 
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och negativa känslor om utveckling och ovisshet vilket utgör en förväntningshorisont. 

Eftersom den är baserad i vår samtid påverkar den sättet vi organiserar förhållandet mellan 

minne och glömska av historiska event (ibid.). 

 

Den tredje teorin är hämtad från professorn i Engelska Amy Shumans Other people’s stories 

(2005). Med fokus på folklore och narrativ teoretiserar hon berättandets löften, äganderätt 

och berättarvärde. Hon undersöker processen berättelser genomgår när de färdas i tid och 

rum, vad de plockar upp och sätter ner på vägen. Berättandet upplevs äga en inneboende kraft 

att skapa förståelse för andra människors erfarenheter (Shuman 2005:149). Dess potential att 

skapa mening ur erfarenhet öppnar upp för en förhoppning av att låta någons historia bli en 

berättelse även bortom berättelsens ursprung. De löften berättandet bär på guidar oss, 

inspirerar oss och får oss att känna med andra människor (Shuman 2005:1). Shuman menar 

dock att det finns en fara med att tillskriva berättandet dessa egenskaper, då det finns risk för 

att appropriera historier och låta dem berätta en annan historia när kontexten byts. Empati har 

förmåga att skapa förståelse bortom den egna upplevelsen, men den kan även användas som 

ett sätt att skaffa sig rätt att berätta någon annans historia. Approprieringen riskerar att skapa 

distanserade betraktare som kan utestänga snarare än öppna upp för förståelse mellan 

människor. Med appropriering av någons historia riskerar en persons tragik att tjäna som 

någon annans inspiration eller sensation, vilket kan bibehålla en förtryckt position snarare än 

påverka den (Shuman 2005:5). När en berättelse vandrat från sitt ursprung används empatin 

som ett sätt att försvara ett fortsatt användande av den. Risken ligger i förskjutningen av dess 

syfte, att tillfredsställa den som känner medlidande istället för med den som lider (Shuman 

2005:18).  

 

Med begreppet entitlement, äganderätt, undersöker Shuman hur användandet av berättelser 

legitimeras. För att upprätthålla äganderätten måste det ske en förhandling mellan den som 

berättar och den som lyssnar, där berättaren gör anspråk på ett narrativ. Där luckor 

uppenbarar sig mellan representationer och tolkningar fylls de med betydelse, en avsikt och 

en mening (Shuman 2005:12). Begreppet tellability som jag översatt till berättarvärde, utgår 

från vad som är möjligt och inte möjligt att berätta. De små narrativen står i förhållande till de 

stora diskurserna, där vissa står sig bättre än andra. För att en historia ska erhålla ett högt 

berättarvärde måste det finnas en igenkännbar kronologisk ordning med mönster som redan 

är delvis kända för den som läser eller lyssnar till berättelsen. Finns inte mönstret måste det 

appliceras utifrån på berättelsen. Delar tas bort eller läggs till för att uppnå en berättelse 



10 
 

människor kan identifiera sig med och hitta mening i (Shuman 2005:13). Det kräver en 

rekategorisering eller rekontextualisering av den information som finns att tillgå, där 

berättelsen sätts ihop på ett nytt sätt. 

3.1 Att använda flera teorier tillsammans 

Trots uppsatsens begränsade utrymme har jag valt att använda mig av tre teoretiska 

utgångspunkter. Den fenomenologiska riktningen genomsyrar sättet jag närmar mig mitt 

material. De räta linjer Ahmed menar är normskapande (Ahmed 2006:92) producerar den 

form historiebruket sedan tar. Historiebruket har betydelse i hur historia ses som en aktiv 

handling som ständigt skapas och inte utgör en objektiv, evig sanning. Shumans berättande 

förklarar hur historiebruket produceras och fylls med mening. Tillsammans bildar de en kedja 

från ett abstrakt plan ner till ett konkret. Teorierna öppnar upp för en större komplexitet och 

förståelse genom den ram de utgör för analysen. På det sättet hoppas jag kunna visa hur 

Lovisas historia produceras och används. 
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4. Analys 
I följande kapitel kommer jag med hjälp av den tidigare forskningen och nämnda teoretiska 

begrepp tolka det empiriska materialet i fem avsnitt. Analysens fokus ligger i det glapp som 

uppstår mellan primärmaterialets få uppgifter kring Lovisa och det narrativa materialets 

konstruktion av karaktären Traska. Det första avsnittet avser behandla primärmaterialet med 

fokus på hur avvikelse skapas och upprätthålls utifrån norm, både under Lovisas liv och 

genom ett därpå följande historiebruk. I det andra kapitlet undersöker jag hur legitimitet 

skapas och upprätthålls. Det tredje avsnittet undersöker hur historiebruket blivit en del av en 

historieproduktion. Avsnitt fyra fokuserar platsens betydelse i ”bevarandet” av Lovisa och i 

kapitlets sista avsnitt diskuteras hur narrativet fylls med mening samt vilka risker det innebär. 

 

 4.1 Att traska i Traskas fotspår 

I avsnitt ett kommer jag presentera valda delar ut materialets primärkällor och väva dem 

samman med Ahmeds begrepp, som utifrån fenomenologi undersöker hur Lovisa riktades av 

sin tid, samt hur det har tolkats och möjliggjort en fortsatt riktning av henne i vår tid via ett 

historiebruk. 

 

Lovisa Johansdotter föddes den 27 augusti 1830 som ett så kallat oäkta barn. Hon levde som 

det enda barnet med sin mamma och flyttade runt i socknen under sin barndom. När hon var 

16 år gammal dog modern. Den 15 april 1848 finns det antecknat att Lovisa deltog i Herrens 

heliga nattvard (Gk Längder för nattvardsungdom 1841-18942). Därefter finns ingen 

information om henne i socknens kyrkoanteckningar förrän 1857 (Gk Husförhörslängder 

1856-1861) då hon åter blev inskriven i socknen. När Lovisa återvände 27 år gammal skrivs 

hon in i kyrkoboken som 

 

Pigan Lovisa Johansdotter född 27/8 1830 i Gärdserum, oäkta, Traska, fattig (ibid.). 

 

Materialet är knapphändigt men avslöjar att Lovisa vid sin hemkomst karakteriserades med 

de tre ord som syns i citatet ovan - fattig, oäkta och traska. Alla utomäktenskapliga barn 

stämplades inte som oäkta, det var en kategorisering förbehållen de som inte hade råd att 

hålla sig med moral (Frykman 1977:223). Ekonomiskt utsatta människor samt de utan en fast 

punkt löpte större risk att bli utstötta (ibid.). Det var i kombination med fattigdom som Lovisa 
                                                
2 Förkortningen Gk används som referens i den löpande texten och står för Gärdserums kyrkoarkiv. 
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fick bära attributet oäkta. Som Birgitta Svensson visat var det inte alltid det avvikande 

beteendet som dömdes, utan människan i sig som stämplades som avvikande. Detta skedde i 

relation till rådande normer (Svensson 1993:99). Genom att producera en moral att förhålla 

sig till, där ensamma kvinnor och utomäktenskapliga barn inte inkluderades skapades en 

kategorisering för vad som ansågs önskvärt eller inte. I kyrkoboken är det få andra personer 

som haft några kommentarer skrivna i anslutning till deras namn (Gk Husförhörslängder 

1856-1861). Då Lovisa märktes med dessa epitet stod hon ut från mängden, kommentaren 

representerade något annat än en blank rad. På så vis stod inte bara anteckningen ut, utan 

även Lovisa som person. Att beskriva Lovisa som oäkta förklarar ett beteende som kopplades 

ihop med ett lösaktigt beteende, dels genom att titta bakåt mot hennes ursprung, men även 

som ett sätt att visa vilket beteende som kunde förväntas av henne i framtiden. Det gör att 

kategoriseringen oäkta representerade ett förväntat beteende oavsett om personen utförde 

handlingar knutna till det lösaktiga beteende eller inte. Lovisa var redan dömd. Beskrivningen 

visar hur hon definierades samt hur hon fortsättningsvis skulle komma att definieras av 

samhället. Ordens funktion särskiljde henne från andra i bygden och gjorde henne till en 

avvikelse. De visar att hon inte stod i linje med de andra i socknen utan snarare uppfattades 

som desorienterad, eller likt en bruten linje (Ahmed 2006:160). 

 

När Lovisas blivande man kakelugnsmakaren Carl Magnus Westerlund anlände till socknen 

såg socknens nämndemän detta som en belastning för bygden. Carl Magnus beskrevs som 

sjuklig och oförmögen att försörja sig själv. Under en kommunalstämma 1869 uppfördes ett 

protokoll som senare redigerats. I protokollet går att läsa hur Carl Magnus flyttat in hos 

Lovisa utan jordägarens tillstånd och att de nu ville “söka få denna obehöriga person att icke 

tillhöra detta samhälle” (Gs Kommunalstämma 1869-12-053). Det var dock Lovisa som 

justeringen av dokumentet främst berörde, där hon ursprungligen beskrivs som 

qwinnspersonen Lovisa Johansdotter, vilket ändrats till “den allmänt kända lösaktiga 

qwinnspersonen Lovisa Johansdotter” (Jmf Gs Kommunalstämma 1869-11-21 & Gs 

Kommunalstämma 1869-12-05). Här synliggörs ett exempel på det förväntade lösaktiga 

beteendet som jag beskrivit ovan. Omskrivningen som lästes högt av prästen under en 

gudstjänst (Gs Kommunalstämma 1869-12-05) skapade ett större avstånd mellan Lovisa och 

bygden. De Frykman kallar moralens väktare producerade ”horan” som en samhällsfara 

vilken behövde kontrolleras och straffas. Väktarna bestod av präster och bönder med makt 

vilka avgjorde hur kvinnan skulle framställas i kyrkan (Frykman 1977:129). Genom specifika 
                                                
3 Förkortningen Gs används som referens i den löpande texten och står för Gärdserums socken. 
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klädesplagg eller som i exemplet ovan, ett publikt skammande av Lovisa, upprätthölls en 

moral om kvinnans förväntade beteende. Lovisa kopplades här samman med ett horaktigt 

beteende likt hennes mor. Det negativa ordvalet visar hur avvikelsen praktiserades i och med 

att dess betydelse visade att hon inte följde de räta linjer och orienteringar som förväntades 

(Ahmed 2006:164). Ett förväntat beteende blev en förlängning av kyrkans och samhällets 

orienteringar, medan Lovisas beteende snarare ansågs vara en desorientering som inte kunde 

möta deras. Protokollets korrigering fungerade därför som ett sätt att rikta Lovisa i linje med 

de andra i bygden. Inte genom att göra Lovisa till norm enligt de räta linjerna, snarare hade 

korrigeringen som funktion att positionera Lovisa utifrån en given form för hur avvikelse såg 

ut. Genom att lägga till ord som Lovisas samtid var överens om representerade avvikelse blev 

hon lättare kategoriserad som avvikande och kanske även lättare att förhålla sig till. Det blev 

ett sätt att orientera den kropp som ansågs avvikande utifrån en gemensam tolkning för hur 

avvikelse skulle se ut. Orienteringen gjorde inte Lovisa mindre avvikande, snarare blev 

hennes kategorisering bara tydligare. 

  

Här vill jag nu flytta fokus från Lovisas samtid till i det narrativ hon utgör idag. I det följande 

analyserar jag delar i primärmaterialet om Lovisas liv som gör henne intressant för de 

narrativa. I husförhörsboken från 1861 till 1865 stod Lovisa skriven i Sundbo. Vid hennes 

namn fanns noteringen “Får ej gå till nattvarden”, vilket strukits över (Gk Husförhörslängder 

1861-1865). Anteckningen har blivit en av grundstenarna i det som format historiebruket om 

Lovisa. Peter Aronsson menar att ett historiebruk möjliggörs när historien förmår binda 

samman dåtiden med nutid och framtid, när historien upplevs ha referenser som kan kan 

tydas i andra kontexter (Aronsson 2004:17). Lovisas historiebruk kretsar kring utanförskap 

och upprättelse, där bygden idag både fördömer dåtidens behandling av Lovisa, samtidigt 

som historiebruket används för att få oss att knyta an till samhället och andra människor. 

Kompendiet som Bertil Södergren skrev (1998) föregicks av en förfrågan från 

teaterföreningen Teater Traska att få veta mer om Traskas person. Lovisa har varit en del av 

bygdens kollektiva minne innan materialet från arkiven blev uppmärksammade. I det 

gemensamma minnet beskrevs hon dock endast som Traska, trollkäringen, medan hon i 

historiebruket beskrivs även som Lovisa. Uppgifterna ur arkiven berättar bland annat hur 

Lovisa vägrades delaktighet i kyrkan när hon inte fick ta del av nattvarden. De nya 

uppgifterna utvecklade anekdoterna om en trollkunnig kvinnas liv till ett historiebruk om 

livet med begränsat handlingsutrymme. I båda versionerna bekräftades den kollektiva 

uppfattningen av Lovisa som avvikande. Hon upplevdes nu som intressant för att vi 
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föreställer oss henne utestängd från kyrkan. På det sättet fungerar Lovisas historia som en 

historia värd att bevara och återberätta. Den kommenterar hennes och bondesamhällets 

villkor, men även vår egen samtid och utsattheten människor möter idag. Det skapar en 

känsla av Lovisas situationen som något bortom tid, historiebruket ger henne ett 

symbolvärde. 

 

Det Ahmeds teori öppnar upp för är vad som ”faces the back” av det vi tittar mot (Ahmed 

2006:29). Om vi vänder blicken från Lovisa där hon står utanför kyrkan, oförmögen att delta, 

och ser det som sker bortom henne, vilket Ahmed föreslår, kan vi istället se de som befinner 

sig inne i kyrkan. Genom att rikta oss bort från Lovisa blir det möjligt att ställa frågor om de 

andra kvinnorna i socknen. Med ett fokus på Lovisa diskuteras inte handlingsutrymmet hos 

de kvinnor som befann sig inne i kyrkan, de kvinnor som inte kunde lämna byggnaden och 

vandra iväg från socknen. Det finns en dubbel betydelse i Ahmeds resonemang, där vi 

uppmanas se mot det avvikande men samtidigt vara uppmärksamma på vad den blicken 

sedan producerar, samt vad den blir oförmögen att producera. Att orientera sig mot något för 

att det uppfattas som avvikande riskerar att samtidigt resultera i en orientering bort från 

begränsningarna av normens handlingsutrymme (Ahmed 2006:90). Genom att rikta oss mot 

Lovisas handlingsutrymme istället för kvinnornas i kyrkan läggs fokus på det som uppfattas 

som distanserat från oss, ett handlingsutrymme vi kan ta del av men inte behöver identifiera 

oss med. Lovisa uppfattas som trasig därför att hon inte följer de förväntade linjerna och 

därmed inte fungerar som en förlängning av oss, på samma sätt som avvikelse inte definieras 

utifrån en specifik handling utan i samband till normen. Ett beteende som är normativt anses 

inte trasigt i relation till Lovisa, trots att dess praktiker kan ha negativ påverkan på människan 

som följer rådande normer (Ahmed 2006:50f) Historieproduktionen blir, vilket jag 

återkommer till, ett sätt att laga Lovisa. 

 

Lovisa är starkt förknippad med trollkäringen Traska varifrån historiebruket tog sin början. 

Öknamnet hon fick stannade hos henne och har fortsatt användas efter hennes död. Med 

användandet av namnet Traska istället för Lovisa blir det snarare karaktären hos en 

trollkäring historiebruket använder sig av. Utifrån Traska skapas en bild med utgångspunkt i 

den mytbildning4 som levt kvar efter henne där hon framställs som en person utan större 

djup, en rollfigur. De nya uppgifterna som ger liv åt Lovisa utvecklar historiebruket och 
                                                
4 Mytbildningen visar sig i den sammanställning av sägner och skrönor som finns i det narrativa materialet, främst 
i Bertil Södergrens publikation. Trots primärmaterialets uppgifter minns bygden Lovisa som den trollkunnige 
Traska. 
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öppnar upp för det djup Traska inte förmår ge. Narrativets producenter börjar i och med de 

nya uppgifterna hänvisa till Lovisa både med hennes dopnamn och öknamn. De används dock 

på olika sätt för att tjäna olika syften. Traska används fortfarande när en distans infinner sig 

och framförallt när vi uppmanas att minnas henne på ett positivt sätt (Södergren 1998:29 & 

Grafström 2003:11). I användandet av namnet Lovisa skapas istället ett utrymme för att 

kritisera dåtidens behandling av henne. Det synliggörs till exempel när Bertil Södergren 

kommenterar det ovanstående protokollet som beskriver Lovisa som lösaktig. 

 

Vad var det som drev fram denna ofattbara handläggning? Var det Möllstedt, som ställde krav 

på ändrad formulering, eller var han endst ett lydigt redskap i det osmakliga spelet? (Södergren 

1998:11) 

 

Södergren tar här tydligt avstånd från de formuleringar som skrevs om Lovisa, trots att han 

några sidor tidigare beskriver henne med orden. 

 
Men Lovisa var inget normalfall! Hon var Anna Gretas oäkta unge! Den stämpeln kunde inte 

tvättas bort. Kanske hon dessutom haft utseendet emot sig? (…) För att använda lite modernare 

språk, - hon var troligtvis mobbad av sin omgivning. (Södergren 1998:8) 

 

Vad som anses vara osamkligt står i relation till nuvarande kontext. Södergren tar avstånd 

från vissa formuleringar, men lägger samtidigt andra, nya, på Lovisa i efterhand. 

Användandet av Lovisa fungerar därför som ett sätt för samhället att rikta henne utifrån de 

orienteringar vi känner oss bekväma med. Det skedde under hennes livstid med de 

kategoriseringar som applicerades på henne. Lovisa riktas dock fortfarande i vår tid, till 

exempel när det narrativa materialet fokuserar på Lovisa utanför kyrkan istället för de 

kvinnor som befann sig inuti den. Riktningen möjliggörs genom den distans historien 

erbjuder. Etnologen Lars-Eric Jönsson menar att historien användas som ett sätt att visa på en 

upplevd skillnad mellan då och nu (Jönsson 2013:125). När narrativets producenter fick veta 

att Lovisa vägrades tillträde till kyrkan skapades en berättelse om Lovisa som en utstött 

kvinna. Det blir en berättelse om kontrast, där vår egen tid definieras av rätten till demokrati 

och mänskliga rättigheter, medan Lovisas tid uppfattas som obegriplig och orättvis. I 

kontrasten blir det möjligt för vår tid att känna medlidande med Lovisa och ur det inleds ett 

historiebruk som fokuserar på upprättelse. 
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4.2 Trollbunden av Traska 

Från primärmaterialet som presenterades i analysens första del kommer jag nu introducera det 

narrativa material som har skapats med hjälp av arkivhandlingarna. Det är i samspelet mellan 

de två materialkategorierna – primärkällorna och det narrativa materialet - och hur de senare 

påverkar och bygger på varandra som ett historiebruk aktiveras (Aronsson 2004:18). I 

avsnittets andra del undersöks hur en upplevd nära relation mellan Lovisa och producenterna 

till det narrativa materialet uttrycks, samt hur legitimitet skapas och upprätthålls för att styra 

materialet. 

 

Det finns ett glapp mellan primärkällorna och det narrativa materialet. Glappet består av det 

tunna material som primärkällorna tillhandahåller, där det narrativa materialet har fått försöka 

lösa problemet som uppstår i mellanrummet dem emellan. I Bertil Södergrens kompendium 

beskrivs Traska på följande sätt 

 
Traska ingav respekt, och gjorde allt för att framhäva ett skräckinjagande yttre. Mystiken fanns 

kring henne, och då hon väl blivit Trollkäringen Traska, var hennes namn på allas läppar. Man 

visste också taxan för att få tillgång till hennes tjänster. Minst ett halvstop brännvin! (Södergren 

1998:9) 

 

Primärmaterialet är knapphändigt medan det narrativa materialet är färgstarkt, mustigt och 

fullt med mänsklig kärlek och vemod. Det narrativa materialet uppmuntrar till att minnas 

Traska med glädje och hylla hennes liv genom att berätta vidare hennes historia (Södergren 

1998:29, Grafström 2003:11, teaterhäfte 2011).  

 

Det har i tidningar då och då dykt upp kåserier och sägner om Lovisas trollkunnighet, 

samtidigt som det samlats berättelser om hennes trollkonster (Södergren 1998:14ff). Det är 

dock först i det kompendium som Bertil Södergren gav ut som en sammanställning och ett 

narrativ kring Lovisas liv producerades på ett sätt som gjorde det möjligt för andra att ta del 

av berättelserna som en helhet. I och med texten skapades en brygga mellan primärkällor och 

sägner som berör Lovisas person, men även en brygga som sträcker sig in i framtiden och 

öppnar upp för nya tolkningar av henne. Södergrens berättelse har legat till grund för flera 

senare publikationer. De som kommer analyseras här är Christina Grafströms bok Traska och 

teaterföreningen Teater Traska, där källmaterialet inte består av manus utan intervjuer och 

häften om pjäserna. 
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Dramatikern och regissören som i uppsatsen kallas Informant 1 har genomgående beskrivit 

Södergrens forskning som betydande för de verk hon skrivit och satt upp, samt för teaterns 

utveckling. Södergrens text blev i avsaknaden av något liknande en grund för andra 

människor att utgå från, men det är en relation med större djup än så. Hans text används inte 

endast som en referens utan får ta plats som något betydande, där Södergren själv beskrivs 

med värme och tacksamhet för det arbete han lagt ner i sin forskning av Lovisa (Grafström 

2003:167). Det ser vi i både teaterns och Grafströms produktioner, som gång på gång 

hänvisar till Södergrens material som en källa att hämta fakta, sägner och inspiration från. 

Texten har en betydande roll i hur bygden idag uppfattar, pratar om och producerar Lovisas 

liv och levnadsöde. 

 

Alla tre narrativa materialkällor använder sig av ordet trollbunden. Det är ett ord som i 

kontexten av trollkärringen Traska får en dubbel funktion. Det spelar på det djupa intresse 

producenterna haft av Lovisas liv, där timmar spenderats i arkiv och konversationer kring 

henne samlat människor och knutit band dem emellan (Södergren 1998:29). Men det är även 

en blinkning till det Lovisa blivit ihågkommen för, hennes trollkunnighet. Att hävda sig vara 

trollbunden av Lovisa blir ett sätt att kommentera sitt intresse och bevara en mystik som 

intresset är hämtat ur. Trots att arkivhandlingarna inte kan bekräfta att Lovisa var trollkunnig 

är det så hon har blivit ihågkommen i folkmun och det som förknippas med namnet Traska. 

Genom att använda ordet trollbunden bevarar man en del av den mystik som arkivmaterialet 

riskerar att bestrida. Ordet får en central betydelse i hur de som vet allra mest om Lovisa – 

Bertil Södergren och Informant 1 - beskriver hennes orientering gentemot dem, vilket går i 

linje med Ahmeds teorier om den påverkan objektet har (Ahmed 2006:88). Användandet av 

ordet trollbunden synliggör den aktivering av historien som Aronsson beskriver, där 

historiekulturen måste aktiveras för att övergå till ett historiebruk (Aronsson 2004:17). I 

Lovisas fall laddas historien med mystik och ett återskapande av Lovisa utifrån det som 

hittats i arkivhandlingarna, vilka sedan integreras med de sägner som lever kvar i det 

kollektiva minnet. Grafström beskriver hur hon blivit trollbunden av Lovisa, samtidigt som 

hon hänvisar till hur Södergren haft samma upplevelse dessförinnan (Grafström 2003:3). 

Under intervjun med Informant 1 kommer Södergren upprepade gånger på tal, då hon 

beskriver hur hon inför sina pjäser utgår från information hon fått av honom via mail. När jag 

närmare frågar Informant 1 om Södergrens intresse för Lovisas historia svarar hon: 
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M: Men hur, vet du nånting om hur han upptäckte henne? Bertil. 

I: Ja, han blev kär i henne, som han sa. Han blev så intresserad av henne. Det var ju 

väldigt länge sen han blev intresserad av henne och den kärleken bestod så att säga. 

(Intervju med Informant 1, 2016-10-13) 

 

Användandet av ordet kär bjuder in till förståelsen av en relation som intim och personlig, 

något utöver det som endast forskning och arkivhandlingar förmår ge. Att Södergren i sitt 

kompendium kallar Traska för sin bekräftar en bild av ett förhållande som tett sig närmast 

ömsesidig (Södergren 1998:13). Att vara förälskad är att känna en samhörighet, en stark 

koppling till en annan människa. Att göra det med en avliden person där det enda som 

återstår av henne är sägner och fragmentariska källor kräver ett visst mått av mystik. Att bli 

trollbunden av Lovisa, eller Traska, öppnar upp för en förbindelse över tid. Avslutningsvis 

skriver Södergren i sitt kompendium: 

 

Nu, när jag lärt känna Lovisa, är jag helt övertygad om, att hon trots allt trivdes och fann 

nöje i den roll hon tilldelats och velat bli ihågkommen som TROLLKÄRINGEN 

TRASKA! Låt oss därför fortsätta att gotta oss åt historierna kring henne! 

Låt mystiken kring Traska leva vidare! 

Men låt det ske med vördnad och respekt för hennes märkliga levnadsöde! Var rädda om 

Traska! (Södergren 1998:30) 

 

Det är Traska och inte Lovisa vi uppmanas gotta oss i, så länge det sker med respekt för 

hennes levnadsöde. Då det inte är möjligt att veta om Lovisa uppskattade den roll Traska 

placerats i går det inte att säga vad som är respektfullt i det här fallet. Men om vi uppfattar att 

vi behandlar henne med respekt får vi tillåtelse att använda oss av hennes historiebruk. Det 

sker dock inte bara genom ett historiebruk utan även genom en historieproduktion där vi 

skapar en ny historia om Lovisas liv. I det fall då en verklig person blir utgångspunkt för 

historiebruk, som i fallet med Lovisa, får hon en central roll, men inte i sin egen historia utan 

i den som berättas om henne. De berättelser och platser som knyts till henne har ingen 

egentlig upphovsman. Lovisa blir klistret som sammanfogar upplevelserna till en meningsfull 

helhet. Den roll som givits henne är endast en roll, något som applicerats på henne (Shuman 

2005:30). När vi idag pratar om Lovisa och uppmanas ta hand om hennes minne görs det 

genom ett kontinuerlig reproducerande av hennes liv. Det aktiva skapandet sker när vi pratar 

om Lovisa som om det vore möjligt att veta hur hon uppfattade sin tid. I det påståendet 

uppstår en legitimitet som grundar sig i den överrenskommelse som etableras mellan 
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narrativets producent och den som tar del av historiebruket, ett fenomen som återfinns i 

Shumans teori (Shuman 2005:18). Vi måste tro på att relationen mellan Lovisa och 

historiebrukets producenter existerar för att ta till oss deras berättelse. 

 

Under intervjuerna med Informant 1 och 2 från teaterföreningen Teater Traska framträder en 

liknande bild av en relation mellan Lovisa och informanterna. Informant 1 berättar hur hon 

under flera år blivit kallad Traska i åtskilliga situationer efter att hon spelat Lovisa för första 

gången i en pjäs under 1990-talet. När Informant 1 berättar för mig om det tillfälle då hon 

bestämde sig för att tacka ja till rollen hade hon promenerat ut till den husgrund där Lovisa 

bodde under sitt vuxna liv. 

 

Sen en dag när jag satt där så tänkte jag, så tänkte jag äsch, om jag skulle ta och leta upp, 

för då hade jag aldrig varit där ute vid Traskas hus, om jag skulle ta och leta upp det. Så 

då gjorde jag det. och då kom första snön, det var väl lite mysigt just att första snön 

började falla. Så jag gick på, mot Stora Ved där borta då, så svängde jag in. Och då var 

jag ute och gick själv, svängde in i skogen där och, plötsligt var jag där. Och det är 

faktiskt lite häftigt, för jag hade kunnat hamna var som helst. (...) När jag kom dit där då 

så, kom jag ju till den här grunden, så att säga, och kände att det var ju här det var. Så 

satte jag mig på grunden, och satt och tänkte lite och sådär, sen plötsligt trillade det ner en 

kotte i huvudet på mig. Så tänkte jag ‘ja, nej jag ska spela Traska’. Så då tog jag kotten, 

och den kotten har jag, hade jag på mig alla dom sex åren jag har spelat Traska. För det, 

vi har ju spelat den sen igen. I en sånhär, du vet en myntpåse, där hon hade sina 

medicamenter och råttsvansar och allt hon trollade med. Så den där kotten har varit med, 

jag har kvar den fortfarande, den har varit med hela vägen i alla dessa år. (Intervju med 

Informant 1, 2016-10-13) 

 

Det narrativ som byggs upp inger en känsla av mystik. Utan vägledning hittar Informant 1 

med intuition fram till husgrunden när årets första snö kommer. Det är en vacker stillsam bild 

som målas fram. Kotten som faller blir ett tecken från Lovisa, ett godkännande och en 

uppmuntran till informanten att ta rollen. Med godkännandet blev det möjligt för henne att 

känna samhörighet med Lovisa, som hon även beskriver har blivit någon hon med åren lärt 

känna. De nästan två decennier som passerat har skapat ett band mellan Informant 1 och 

Lovisas historia. Men även mellan informanten och Lovisas påstådda person. 
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På liknande sätt berättar Informant 2, skådespelare i teaterföreningen, om en upplevd närvaro 

där Lovisas ande varit närvarande under tiden de repeterade och satte upp pjäsen. Det är 

något även Informant 1 vittnar om då hon beskriver att det fina vädret under det att 

föreställningen spelades måste ha berott på Lovisas önskan att pjäsen sattes upp. Trots att 

producenterna till det narrativa materialet tror att Lovisa hittade på trollkonsterna som ett sätt 

att utöva motmakt och få bli lämnad ifred, används det mystiska som förklaring till den 

närhet informanterna känner med henne. Den trollbundenhet som blir effekten av Lovisas 

historia används sedan som ett sätt att skapa en legitimitet som ger äganderätt över historien, 

vilket liger i linje med vad Shuman skriver om att äga någon annans berättelse (Shuman 

2005:12f). 

 

Med godkännande från Lovisa, med hänvisning till ett övernaturligt band mellan då och nu, 

upplevs hennes person som möjlig att använda. Det går, med en kotte i fickan eller 

möjligheten att oemotsagd kalla en historisk person för sin, även att använda henne för sitt 

eget syfte och därmed applicera en förhoppning på henne, ett löfte. Shuman menar att 

berättarens legitimitet minskar desto längre ifrån ursprunget eller erfarenheten den befinner 

sig (Shuman 2005:20). En berättelse om reser från sitt ursprung tappar legitimitet. Men med 

Lovisa hävdar producenterna att de med hjälp av mystiken kommit närmare henne och har 

därmed de återskapat en legitimitet. 

4.3 Sådan mor, sådan dotter 

Jag har ovan visat hur legitimitet skapar äganderätt till Lovisas historia genom en upplevd 

kommunikation mellan materialet och producenten. I följande avsnitt ska jag gå djupare in på 

hur relationen mellan Lovisa och hennes mamma Anna Greta framställts, samt vilka 

meningsbärande värderingar berättelsen utgör. Ett av de mest konkreta exemplen på glappet 

mellan det primära och narrativa materialet är utrymmet Lovisas mamma ges. I de 

ursprungliga sägnerna nämns inte Anna Greta (Södergren 1998:14ff), i historiebruket har hon 

fått näst intill lika stor plats som Lovisa. Min avsikt med att introducera Anna Greta i detta 

avsnitt och inte i kapitlets första är att visa vilken funktion Anna Greta fyller i historiebruket 

som en förklaring till de val Lovisa gör. Det har också varit ett försök att inte reproducera de 

linjer som har en normskapande funktion (Ahmed 2006:12) och att inte se historien som 

linjär när historiebrukets process inte varit det. 
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Anna Greta Larsdotter nämns första gången i kyrkoböckerna 1824 under ett husförhör när 

hon skrivs in i socknen i vuxen ålder (Gk Husförhörslängder 1828-1831). På grund av en 

annan kvinna som står skriven i socknen med samma uppgifter har Bertil Södergren dragit 

slutsatsen att Lovisas mamma levde under en falsk, troligen stulen identitet (Södergren 

1998:2f). I husförhörslängderna står även Anna Greta en gång skriven med anteckningen ”2:a 

gången mot 6:e Budet” (Gk Husförhörslängder 1828-1831) vilket syftar till att hon begått 

äktenskapsbrott. Även här funderar Södergren över om Anna Gretas identitet har blandats 

ihop med den andra kvinnan, som tidigare fött ett utomäktenskapligt barn, eftersom Lovisas 

mamma inte kopplas ihop med dessa uppgifter varken före eller efter denna anteckning 

(Södergren 1998:3f). Då Anna Greta levde ensam stod hon skriven i kyrkoböckerna som 

övergiven. Under åren var Anna Greta skriven i socknen med flera olika efternamn. Mest 

förekommande är Larsdotter, men även Andersdotter och Lundt används (jmf Gk 

Husförhörslängder 1828-1831 & Gk Husförhörslängder 1841-1845). Anna Greta avled 1846 

och står skriven i dödboken som  

 

Öfvergifven Hustru, troligen Enka, från Bovik. Född i Åtved 1793 12/10. Varit gift med 

en Gardist vid namn Jacob Sjöblom, som troligen är död. Födt en oäkta dotter. Fattig, 

usel, begrofs den 29. Wattusot 53 år, 1 månad, 9 dagar (Gk Död- och begravningsböcker 

1838-1860) 

 

Likt Lovisa beskrivs Anna Greta i kyrkoboken som fattig och usel5. Hon orienteras därmed 

på liknande sätt som sin dotter. Mitt fokus ligger på hur ovanstående uppgifter använts i det 

narrativa materialet och på hur otydligheter förenklats. Bertil Södergren, Christina Grafström 

och Informant 1 har i egenskap av producenter valt liknande delar att fokusera och bygga 

vidare på i sina produktioner. 

 

Det är Södergren som först spekulerar i om namnet Lundt går att koppla till en så kallad 

tattarsläkt. Detta trots att han inte kan finna ett samband till Anna Greta eller knyta namnet 

till någon släkt som kategoriseras som tattare. Han menar att namnet ändå kan fungera som 

en förklaring till Anna Gretas okända ursprung. Södergren beskriver hur 

husförhörsprotokollen för tiden 1823-1828 försvunnit och att det inte är osannolikt att Anna 

Greta själv stulit dem för att inte avslöja sin identitet. Detta nämns på samma sida i 

                                                
5 Innebörden har varierat under åren. I Svenska akademins ordbok refererar det bland annat till omoraliskt 
leverne, någon ömkansvärd eller någon nödställd. http://www.saob.se/artikel/?seek=usel&pz=1#U_U733_182262 
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kompendiumet som han kopplar ihop henne med tattaridentiten (Södergren 1998:7). 

Tillsammans skapar tolkningarna en identitet åt Anna Greta från ett hopplock av obekräftade 

uppgifter, något som även identifierar Lovisa. Identiteten som utgörs av tattarstämpeln; stöld, 

falsk identitet och trollkonster, bekräftar de föreställningar som funnits och fortfarande finns 

gällande den konstruerade gruppen tattare, som i sin tur beskrivs som orena, oärliga och med 

mörka drag och förkastlig moral, utan tillhörighet eller heder (Svensson 1993:39ff, 99). 

 

De ledtrådar Södergren lämnar i sin text fungerar som ett material mellan det primära och 

narrativa. De som blivit intresserade av Lovisa träffar snart på Södergren och den respekt 

som tilldelats honom. Hans ord väger inte lika tungt som arkivhandlingarna, men de uppfattas 

ha tillräcklig tyngd. I användningen av Södergrens material uppstår en korrelation, där hans 

egna spekulationer får betydelse i det att han representerar den som varit allra närmast Lovisa 

och Anna Greta genom sin forskning. Sambandet mellan primärkällorna och det narrativa 

materialet möts genom Södergren. Det liknar en passage där det producerade materialet 

filtreras genom Södergrens forskning och spekulationer som i sig inte har några belägg, men 

som i kontexten får en trovärdighet. Både Grafström och Informant 1 har sedan valt att 

kategorisera Lovisa som tattare i sina produktioner, med en fingervisning till hennes mamma 

Anna Greta. 

 

[d]et alltid finns en bidragande orsak till att det blev som det blev och av den anledningen 

var det viktigt för mig att berätta lite om Traskas mor och hennes förutsättningar i livet, 

eftersom en mors liv brukar prägla dotterns (Grafström 2003:9). 

 

I Grafströms produktion motiveras Anna Gretas närvaro med att den fungerar som 

förklaringsmodell för Lovisas, eller som Grafström skriver, Traskas förutsättningar. Anna 

Greta beskrivs som en individ men till största del i relation till Lovisa, som hennes mamma 

och ursprung. Det knyts ett släktband. Vidare beskriver Grafström Anna Gretas far som en 

kringresande man och Anna Greta framställs som en mörk och mystisk kvinna (Grafström 

2003:13). Här knyts ytterligare en knut längs släktbandet bredvid subtila antydningar till ett 

beteende och utseende kopplat till tattare. Anna Gretas okända förflutna blir mötespunkten i 

det kringresande beteendet, förklarat av faderns liv och samtidigt en förklaring till dotterns 

kommande, det som ger henne namnet Traska. När Lovisa efter moderns död påstås träffa en 

kringresande spådam blir det mötet något som sägs öppna upp en djupt rotad längtan i henne. 

Hon följer spådamen och lär sig med tiden trollkonster (Grafström 2003:73ff). Sambandet 
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mellan far och dotter fungerar som en biologisk faktor understödd av den statiska 

kategorisering tattarna utgör. I användandet av Anna Greta jämsides Lovisa vill Grafström 

visa hur samhället måste få bättre förståelse för andra människor och deras situation. Citatet 

ovan visar hur Lovisas beteende går att förklara med Anna Gretas, och hur Anna Gretas 

beteende går att förklara med hennes far. På så sätt vill Grafström visa att vi inte alltid kan 

påverka vårt förflutna, men att det förflutna kan påverka oss. I hennes eget försök att komma 

nära Anna Greta följer Grafström dock de “rätta linjer” som reproducerar redan förutfattande 

uppfattningar snarare än utmanar dem. Anna Greta blir föremål för en objektifiering där 

hennes subjekt får stå tillbaka för den berättelse som tar form. Det återknyter till Ahmeds 

resonemang där det sker en objektifiering av den avvikande människan. Ahmed beskriver hur 

en desorientering endast kan rätas ut av någon utomstående så länge den som upplevs vara 

desorienterad uppfattas som ett objekt (Ahmed 2006:159). Grafström låter Anna Greta bli en 

människa med ett känslomässigt djup i sin narrativa historia där sorg, saknad och stolthet får 

ta stor plats, men där förklaringen till hennes position blir låst i redan givna föreställningar 

om härkomst, marginaliserade sociala positioner och en moders påverkan på sitt barn. 

 

Även teaterföreningen har använt sig av de ledtrådar Södergren lämnat. I Teater Traskas 

produktion har Anna Greta rymt från sin familj tillhörande ett tattarsläkte då hon först 

kommer till socknen. Det är till den släkten Lovisa sedan påstås återvända när hon försvinner 

ur kyrkoböckerna. Hos sin släkt föder hon ett utomäktenskapligt barn som tidigt dör i 

tuberkulos, varefter Lovisa återvänder till sin födelseort. Under den tid hon är bosatt hos sin 

mormor lär hon sig att spå i vattenglas. Pjäsens narrativ skapar en biologisk förklaring mellan 

Anna Greta och Lovisa där Lovisa upprepar sin mors synder när hon föder ett barn utanför 

äktenskapet. De analogier som uppstår framstår som produkten av en logisk följd, då de 

fungerar som en förlängning av våra redan förutfattade meningar eller de linjer som vi 

orienterar oss mot (Ahmed 2006:42). All den komplexitet och de öppna frågor om Anna 

Greta som primärkällorna inte kan svara på fylls med uppgifter som upplevs som 

verklighetstrogna utifrån den information som finns att tillgå och som samtidigt kan uppfylla 

de syften som det narrativa materialet har, att förstå Lovisa och ge henne upprättelse. Det 

narrativ materialet visar hur vissa berättelser om Lovisa har fått större bärkraft än andra. 

Frågetecknet kring Anna Gretas användande av efternamnet Lundt knyter henne till ett löst 

rykte om en tattartillhörighet. Lovisa blir i sin tur tydligare som person för oss om vi genom 

Anna Greta uppfattar henne som en så kallad tattare. Det blir då möjligt att fästa egenskaper 

hämtade någon annanstans ifrån på Lovisa. Det kan i sin tur ge berättelsen större tyngd och 
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trovärdighet, vilket resulterar i ett högre berättarvärde. Ju högre berättarvärde en historia 

anses ha, desto större är chansen att den berättas vidare och sprids bortom sin skapare. Ett 

narrativ erhåller ett högre berättarvärde med exempelvis rekategoriseringar och förenklingar 

av material då det skapar en sammanhållen historia (Shuman 2005:23). Ett historiebruk som 

besvarar frågor om Lovisas förflutna och liv får därför ett högre berättarvärde (Shuman 

2005:24) då det bildas ett mönster läsaren kan tolka i form av en logisk följd och tydliga 

identiteter. 

 

Både Grafström och Informant 1 har i det narrativa materialet skrivit in att Anna Greta och 

Lovisa får barn som dör unga. I Grafströms bok har Anna Greta blivit gravid genom ett 

övergrepp. Jag tolkar graviditeten som hämtad ur husförhörslängderna, där Anna Greta 

uppges ha brutit mot sjätte budet två gånger. I och med det trauma Anna Greta upplever blir 

det möjligt för läsaren att känna med henne. Det talar till vårt medlidande. Men berättelsen 

resulterar även i att ett trauma har lagts på Anna Greta där det enda belägg som som styrker 

påståendet är det ”horaktiga” beteende som tillskrevs Anna Greta i husförhörslängderna (Gk 

Husförhörslängder 1841-1845). Traumat kan fungera som ett sätt att enkelt etablera ett 

känslosamt band till materialet (Aronsson 2004:250). Narrativets producenter använder sig av 

empati när de knyter ihop berättelserna om Anna Greta och Lovisa. Empatins förmåga att 

känna bortom tid och rum är enligt Shuman ett av berättelsens stora löften (Shuman 2005:1). 

Men när en berättelse motiveras på grund av dess önskan att uppnå empati riskerar den att 

fastna i en paradox. För att känna empati med Lovisa och Anna Greta måste den som lyssnar 

till historien fortsätta se dem i behov av medlidande, vilket inte är möjligt om deras liv får ett 

lyckligt slut. Berättelsens syfte blir således att bekräfta lyssnarens förmåga att känna empati 

med historien, snarare än att förändra situationen för de som är en del av berättelsen. Detta 

återspeglar Shumans kritik av empati (Shuman 2005:18) där hon pekar på just risken med att 

legitimera en berättelse med medlidande. Då narrativets producenter uttrycker en önskan att 

genom sitt material visa det mänskliga hos Anna Greta och Lovisa menar jag att syftet 

riskerar att resultera i ett större avståndstagande. Narrativet Lovisa och Anna Greta formas 

utefter erhåller en mall för att uppnå ett berättarvärde, samtidigt som historiebrukets syfte 

formuleras efter en önskan att låta kvinnorna få upprättelse genom empati. I användningen 

blir två människors historier föremål för producenternas drivkrafter. När historieproduktionen 

riktar våra blickar mot Lovisa tas samtidigt fokus från narrativens producenter (Ahmed 

2006:166f). De syften som appliceras blir därför osynliga för oss. Genom 

historieproduktionen riktas Anna Greta och Lovisa på nya sätt, men de förblir låsta i en 
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position där de måste bli föremål för empati, men där det inte är självklart att empati uppnås 

(Shuman 2005:162). 

 

Berättelsen om Anna Greta återknyter även till den sägenprocess Lynn Åkesson använder för 

att beskriva hur en person efter sin död omges med anekdoter och skrönor som får deras liv 

att framstå som färgstarkare än det varit (Åkesson 1991:27f). Med historieproduktionen blir 

det möjligt att rikta sägenprocessen mot Lovisa och Lovisa mot sägenprocessen så att de går i 

linje med våra förväntningar av en trollkärings liv. Anna Greta var inte en del av 

sägenprocessen förrän Bertil Södergren presenterade henne i sitt kompendium (Södergren 

1998:1). Om hon levde sitt liv med en falsk identitet finns det ingenting i primärmaterialet 

som avslöjar att hennes samtid var medveten om det. Därav blev Anna Greta inte en del av 

det kollektiva minnet som existerat i förhållande till Lovisa. När Södergren lyfte fram ett liv 

som innefattade stöld och eventuell tattarbakgrund blev det en del av sägenprocessen där 

Anna Gretas liv uppfattades vara lika märkligt som Lovisas. Hon blir därför en del av en 

sägenprocess, som skapats först över hundra år efter hennes död. 

4.4 Att sitta på en husgrund i skogen 

Fjärde delen i fjärde kapitlet behandlar platsens betydelse för bevarandet och produktionen av 

Lovisa. Under fältarbetets gång promenerade jag mellan de två platser som knyter samman 

bilderna av Lovisa och Traska och idag är en del av historiebruket. Hur de här platserna 

uppfattas och kommuniceras av bygden är ett resultat av hur vi orienterat oss mot dem. 

Ahmed menar att rummet inte endast är en plats där människan existerar och utför 

handlingar, utan att rummet påverkas av vad människan gör. Samtidigt påverkar rummet 

människan och vilka handlingsutrymmen som blir tillgängliga för henne (Ahmed 2006:58f). 

De två platser jag menar är betydande och ämnar analysera i det här avsnittet är dels 

fattigstugan, belägen vid kyrkan där Teater Traska sätter upp sina pjäser, dels grunden till 

huset där Lovisa levde större delen av sitt liv. På vägen mot husgrunden möts man av tre 

skyltar, varav två är formade som pilar vilka riktar kroppen mot objektet, det vill säga 

husgrunden. När jag under observationen satt på grunden fanns en önskan att följa Lovisas 

spår, men jag insåg att det jag följde var riktningarna som pekats ut efter hennes död, bortom 

hennes kontroll. Det var inte Lovisa jag följde, utan historiebruket och berättelserna om 

henne. 
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Informant 2, från teaterföreningen, beskriver hur platsen och dess natur används under 

föreställningarna. Det görs genom att skymningen blir en levande ljuseffekt där stugan och 

kyrkan är en aktiv del av föreställningen. Det kringliggande landskapet har inte förändrats 

genom bebyggelse då ett berg utgör bakgrunden till fattigstugan. Likt ett tittfönster in i en 

annan tid blir fattigstugan och dess omgivning en kuliss som förstärker känslan av att komma 

Lovisa nära. Aronsson beskriver hur känslan för det autentiska kan få historiebruket att ta ett 

steg mot en fiktiv konstruktion, där platser presenteras så som historien borde ha varit 

(Aronsson 2005:114). Det underhåll fattigstugan utsätts för med renoveringar, nymålad falu 

rödfärg och maskinklippta mattor skapar en upplevd historisk bild. Det blir en del av en 

historieproduktion, där delar av de platser som knyts till Lovisa bevaras och bidrar till en 

färgrik skildring, en iscensättning. 

 

Arkivmaterialet berättar att Anna Greta och Lovisa bodde i fattigstugan några månader innan 

Lovisa fyllt ett år (Gk Sockenstämmans handlingar 1817-1842). I pjäsen utspelar sig däremot 

en stor del av hennes barndom i fattigstugan. Informant 2 som spelat Lovisa i en pjäs är inte 

heller fullt medveten om var gränsen mellan fakta och fiktion går. Hon är medveten om att 

Lovisa varit bosatt i fattigstugan, men inte hur lång tid. Under intervjun beskriver hon att det 

rört sig om flera år. Det har med andra ord skett en förskjutning i hur det narrativa materialet 

rört sig. Det kausalproblem som uppstår verkar dock inte vara något som får oss att 

ifrågasätta det historiska värdet i historien, snarare hjälper det narrativa materialet till att 

koppla samman platsen med tiden via Lovisa. Fattigstugan får en större betydelse i 

historieproduktionen än vad den hade i arkivhandlingarna (ibid.), vilket går i linje med 

Shumans teori om legitimitet, där narrativet formas efter en förhandling mellan berättare och 

lyssnare (Shuman 2005:12). Tidsförskjutningen möjliggör för fattigstugan att fungera som en 

meningsbärande plats för människor som tagit del av historieproduktionen att återvända till. 

Fattigstugan som föremål är en del av det kulturarv bygden vill värna om. Bevarandet 

beskriver fattigstugan som en plats med ett historiskt värde. Vi kan gå till stugan och lägga 

vår hand mot dess vägg. I den kontakten skapas en tydlig bild av ett narrativ som går att 

placera både rumsligt och tidsligt. 

 

Som gemensam referens för det kollektiva minnet och historieprodukionen utgör fattigstugan 

en riktning (Ahmed 2006:20) att identifiera sig med, som individ och samhälle. Platsen dit de 

mest utsatta förpassades öppnar upp för en berättelse om solidaritet mellan dem som hade 

minst att ge. Genom att uppehålla sig vid fattigstugan, en plats som fortfarande existerar och 
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är möjlig att besöka, görs berättelsen mer tillgänglig för den som lyssnar, det skapas i linje 

med Shumans teori ett berättarvärde (Shuman 2005:16). Det blir möjligt för 

narrativproducenterna att knyta berättandet vid ett fysiskt objekt som får representera 

sanningen, det som faktiskt hände. Inte på Lovisas initiativ, men till hennes minne, byggs om 

och om igen berättelser som tillskrivs värderingar om tolerans och jämlikhet. Och likt ett 

minnesmärke låter vi Lovisa som människa leda oss genom historiens mörka delar. 

 

Till skillnad från fattigstugan är husgrunden i skogen dold, skyltarna som pekar dit avslöjar 

inte vad som åsyftas. Det krävs en förförståelse för att kunna läsa platsen. Då husgrunden inte 

underhålls uppstår inte samma känsla av att se in ett tittskåp. Tiden blir snarare påtaglig när 

det inte finns något annat att se emot än en svag rektangulär i marken. Vid grunden har inget 

återställts för att visa hur det var. Inte heller skyltarna byts ut utan lämnas att formas av 

naturen. Vi riktas mot fattigstugan, en plats som tagits i kontroll i egenskap av kulturarv, för 

att skapa en känsla av att ha stått orörd. Husgrunden blir tvärtom en metafor för det vi inte 

uppfattar oss kunna kontrollera, naturen. Till husgrunden hittar man på intuition, här finns en 

mystik som beskrivs i kapitlets andra avsnitt. I och med de sätt som platserna bevarats på 

representerar de den klassiska dikotomin som utgör natur och kultur (Buckingham-Hatfield 

2000:54ff), där uppfattade kvinnliga egenskaper knyts till natur och manliga egenskaper 

knyts till kultur. Medan naturen står för det oförutsägbara och okontrollerbara som begraver 

en husgrund och inhyser en mystisk trollkäring, representerar fattigstugan istället en 

behärskad plats som återtagits av kulturen, vilket här får en dubbel betydelse i och med 

teaterns kulturutövning. 

 

Under teaterns föreställningar vid fattigstugan blir Lovisa föremål för de riktningar teatern 

väljer att ge henne. Likt kvinnan som tuktades för att möta kulturens värderingar har Lovisa 

genom den placering hon får via historieproduktionen ingått i kulturen. När producenterna 

placerar ny information vid Lovisa och platserna hon knyts till passar Lovisa och Traska in i 

de berättelser som skapats. Som jag beskrivit i avsnittet ovan fungerar riktningarna och 

manipulationen av historien som ett sätt att höja berättarvärdet och fylla det glapp som finns 

mellan det primära och narrativa materialet. Lovisa och Traska formas av varandra tills det 

att skarvarna inte längre blir synliga, och det trasiga, vilket en desorientering uppfattas vara, 

anses lagat (Ahmed 2006:49). 
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4.5 Metamorfosen - löftet om en annan möjlighet 

I kapitlets femte och avslutande avsnitt läggs fokus på det löfte Lovisa bär på. Jag undersöker 

hur historien skapas i en produktion som vill berätta något om vilka vi är och vilka vi kan bli. 

Under nio år var Lovisa inte skriven i socknen. Hennes frånvaro har i det narrativa materialet 

fyllts på olika sätt. Ovan har jag visat hur ryktet om tattartillhörighet har fungerat som en 

förklaring till var Lovisa befann sig och vad hon gjorde under tiden, vilket även kopplats ihop 

med ett ”horaktigt” beteende när hon födde ett utomäktenskapligt barn.  

 

Avsaknaden av Lovisa har fått en betydelse bortom vad primärmaterialet påvisar och blivit 

ett tomrum som bär på en möjlighet. De nio åren då hon inte var skriven i socknen har fått ett 

värde som jag vill likställa med metamorfosen6 vilken används för att visa på en förvandling 

eller en definitiv rörelse, omöjlig att återvända från. När Lovisa stiger ut i det tomrum 

varifrån vi inte kan se henne möjliggör det för vår samtid att låta någon annan återvända. 

Som ett mörker Lovisa kliver in i och sedan Traska uppstår från blir det möjligt att separera 

en människa till två. På så sätt går det att bevara den åtskillnad jag visat praktiseras i kapitlets 

första del där Lovisa används när narrativproducenterna ser bakåt i tiden, medan öknamnet 

Traska används när de pratar om det anspråk som gjorts på hennes historia. Namnet Traska är 

i sig en rörelse som avslöjar hur hon riktade sig men framförallt hur samhället valt att rikta 

henne. Namnet visar på det växelspel som sker mellan individ och samhälle, normen och det 

avvikande. En rörelse från den ena sidan resulterar i en rörelse från den andra. Om Lovisa 

lämnade socknen i en form av motmakt kategoriserades hon utifrån den när hon återvände. På 

samma sätt resulterar en kategorisering i primärkällorna i en pålagd motmakt av de narrativa 

producenterna när de i sin tur gör anspråk på Traskas vilja. 

 
”Min” trollkäring Traska var av dubbel natur! Bakom den skrämmande masken skymtar den 

glada käringen. Jag tycker mig höra hennes bullrande självbelåtna skratt, när hon berättat 

för ”Traskkungen”, hur hon lyckats skrämma någon stackars bonde halvt från vettet. Sannolikt 

hade hon under sin uppväxt själv upplevt rädslan för sin omvärld, men den mobbade och 

kuvade flickan hade efterhand utvecklats till en kvinna med starkt självförtroende. Nu kunde 

hon ge igen, och säkert kände hon en viss skadeglädje! (Södergren 1998:13) 

 

                                                
6 Med metamorfos menas en förvandling från ett tillstånd till ett annat, i mindre fullständig förvandling av en 
persons karaktär, utseende, beteende, omständigheter o.d. 
(http://www.saob.se/artikel/?show=metamorfos&unik=M_0805-0150.6e46&pz=3) 
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Bertil Södergrens text gav Lovisa en mänsklig sida hon inte haft i det kollektiva minnet sedan 

tidigare. I hans kompendium följer läsaren en kvinna som går i kyrkan, arbetar som piga och 

växer upp med en mamma som även hon får liv genom historieproduktionen. Kvinnan väljer 

sedan att stå upp för sig själv och skapa sina egna förutsättningar. Det djup de nya 

uppgifterna om Lovisa ger bildar samtidigt en större komplexitet att förhålla sig till där hon 

inte går att rikta med samma lätthet som Traska. Traska är en karaktär, en fantasifigur. Hon 

beskrivs som en trollkäring med hemskt utseende och smak för sprit, med otaliga sägner 

knutna till hennes person (Södergren 1998:21f). Glappet som uppstår däremellan förklaras 

delvis genom att producenterna hittat liknande karaktärsdrag mellan Lovisa och Anna Greta. 

Det har i sin tur resulterat i en historieproduktion snarare än ett bruk (Aronsson 2004:14). De 

nio år där Lovisas frånvaro väcker vår nyfikenhet fungerar mystiken som en förklaring, inte 

nödvändigtvis till var hon befann sig, utan som en förklaring till hur Lovisa blev Traska 

 

När metamorfosen slutförs med Traskas födelse framträder en berättelse om förändring. Det 

gamla bondesamhället fungerar i ett historiebruk som ett ankare när modernisering och 

industrialism växt fram och etablerats (Aronsson 2004:16). På ankaret blir det möjligt att 

skapa ett narrativ utifrån kontrasten det skapar till vår samtid. Det är i kontrasten, känslan av 

att det skett en radikal förändring mellan då och nu som verklighetsuppfattningen 

organiseras. Aronsson menar att det inte är förändringen mellan då och nu som blir det 

meningsbärande i ett historiebruk, utan själva kontrasten (Aronsson 2004:80). Ankaret kan 

symbolisera en trygghet där nationalistiska idéer legitimeras och där den fragmentariska 

globaliseringen upplevs som ett hot. Men historien kan även tjäna som en berättelse vi skjuter 

ifrån oss i en strävan efter att identifiera oss med vår tid. 

 

I det häfte teaterföreningen Teater Traska gav ut i samband med uppsättningen av deras 

föreställning beskrivs Lovisas utsatta position som allmänmänsklig. Eftersom 

marginaliserade grupper alltid funnits uppfattas Lovisas historia ha förmågan att sprida 

medmänsklighet och empati över tid. Föreningen hoppas få människor att se till dagens 

marginaliserade grupper och den kraft människan som grupp besitter, på både gott och ont. I 

häftet står skrivet: “Kanske var Lovisa en sådan människa som hade egna åsikter och inte 

gick i en negativ ledares ledband” (teaterhäfte 2011). Föreningen syftar som jag förstår det på 

en ledare i mänsklig gestalt. Jag tror att det även är möjligt att tolka den negativa ledaren som 

en symbol för hur vi upplever bondesamhället som en stagnerad plats. Enligt det narrativa 

materialet präglades Lovisas liv av en position bortom hennes kontroll. Hon blev låst i 
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föreställningar om oäkta barn, fattiga och kringresande människor och riktades därefter av en 

historieproduktion. Men historieproduktionen skapade även en plats för Lovisa att välja 

Traska, trollkäringen. När Lovisa återvänder till socknen är det som Traska, en symbol för 

förändring. Den metamorfos jag ser blir en metafor för samhällets resa mot modernismen. 

Trots de epitet som lagts på Lovisa ”återvänder” hon stark och skapar enligt det narrativa 

materialet trollkäringspersonan. På så sätt får hon den styrka och respekt hon aldrig lyckats 

erhålla som Lovisa. Den stagnering som kopplas samman med bondesamhället byts ut mot 

modernismens framåtrörelse och förhoppning att alla har möjlighet att skapa det liv de 

önskar. Motsägelsen ligger dock i användandet av Lovisa som en del av en 

historieproduktion. Hennes frigörelse möjliggörs först när hon blir föremål för den kontroll 

som de narrativa producenterna kräver för att kunna hantera glappet som uppstår. Lovisa, 

riktad av sin samtid, når befrielse endast genom riktningen av vår samtids historieproduktion. 

Det knyter an till Aronssons begrepp historiemedvetande, som syftar på ett upplevt samband 

mellan nutid och och dåtid (Aronsson 2004:70f). Sambandet uppstår i speglingen mellan 

erfarenhetsrummet, som består av kunskapen om en historia, och förväntningshorisonten som 

fungerar likt en utsiktspunkt varifrån vi med historien i ryggen kan föreställa oss framtiden. 

Traska utgör i sig ett titthål, där historiebruket visar vart vi kommer ifrån, men även åt vilket 

håll vi kan komma att riktas mot i framtiden. Historiemedvetandets funktion blir att låta tid 

och rum framstå som diffusa och möjliga att flytta från en kontext till en annan. I 

historieproduktionen ges utrymme till de uppgifter som finns i arkiven. Lovisa får kliva fram 

som barn, kvinna, gift och kategoriserad. Men hon får ändå slutligen rollen som Traska, en 

trollkäring som trollbinder människor i vår tid, frånkopplad någon utveckling och låst i den 

karaktär som byggts kring henne. 

5. Avslutande diskussion 
Uppsatsen har syftat till att problematisera hur Lovisa använts som föremål för ett 

historiebruk. Lovisa har i den bygd hon levde i blivit ihågkommen som trollkäringen Traska. 

Sägnerna som levt vidare efter henne har legat till grund för historiebruket och sedan 

kompletterats med uppgifter hittade i arkivhandlingar. I sammanslagningen mellan sägnerna 

och arkivmaterialet har det framkommit en splittring som jag i analysen visat ligger i den 

fantasifigur Traskas sägner utgör och den människa som framträder i arkivmaterialet. Den 

tillgängliga informationen har dock visat sig vara bristfällig på grund av luckor och 

motstridiga uppgifter. Producenterna har hanterat detta genom att på egen hand räta ut de 
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frågetecken som uppstått och fylla de tomrum som materialet lämnat. Därav har 

historiebruket blivit en historieproduktion, där historien skapas i nutid. 

 

I inledningen formulerades ett syfte utifrån tre frågor. Syftets första fråga, hur berättelsen om 

Traska produceras med hjälp av historien, har besvarats genom att undersöka de riktningar av 

Lovisa som kategoriserade henne i sin och vår tid. Med utgång i de epitet som tillskrevs 

Lovisa i kyrkböckerna, oäkta och fattig, appliceras Sara Ahmeds begrepp (2006) för att 

undersöka hur avvikelse uppstår i förhållande till normen. Jämförelsen ligger i hur vår tid valt 

att fortsätta orientera Lovisa utifrån avvikelsen som visas i primärmaterialet. Med ett fokus på 

den avvikelse hon utgjorde menar jag att Lovisas historia framstår som värd att bevara, något 

som möjliggör för ett historiebruk att aktiveras. 

 

Syftets andra fråga berör hur legitimitet skapas och bibehålls i användandet av Traska. Med 

användning av Amy Shumans (2005) teorier om hur berättelser får fäste bortom sitt ursprung 

har jag visat hur legitimitet, berättarvärde och empati skapas och upprättshålls. Genom att 

hänvisa till en relation mellan Lovisa och narrativproducenterna vilken möjliggjorts genom 

magi, lyckas producenterna legitimera det narrativa materialet i och med att de hävdar att 

Lovisa gett sitt medgivande till historieproduktionen. Det har gjorts genom subtila tecken 

från Lovisa i form av en kärleksförklaring, vackert väder under en föreställning eller en som 

kotte som mystiskt tillföll en av informanterna. Legitimitet har samtidigt skapats med 

hänvisning till empati, där historiebruket motiverats med en önskan om att ge Lovisa 

upprättelse. Upprättelsen innebär dock en fortsatt orientering av Lovisa som avvikande för att 

visa varför hon behöver vår tids hjälp. Jag menar att den fortsatta orienteringen riskerar att 

skapa en större distans till Lovisa, snarare än en minskad, då historiebruket bygger på en 

upplevd avvikelse mellan Lovisa och de som tar del av hennes historia. 

 

De anspråk som görs på Lovisa knyter an till syftets sista fråga, där jag med Peter Aronssons 

(2004) resonemang undersökt hur Traska används för att kommunicera meningsbärande 

normer och värderingar. Det har gjorts enligt normativa föreställningar knutna både till vår 

och Lovisas samtid, där Lovisas mamma Anna Greta har fått del av berättelserna. Det 

narrativa materialet har exempelvis applicerat en så kallad tattaridentitet på Lovisa som ett 

sätt att förklara hennes kringresande tillvaro. Tattaridentitetens ursprung går att spåra bakåt i 

det narrativa materialet till Bertil Södergrens publikation som spekulerar i om Anna Gretas 

beteende kan förklaras med en tattaridentitet. Analysen visar att Lovisa och hennes mamma 
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har riktats enligt de linjer som bidrar till att skapa en sammanhållen historia, där glappet fylls 

med information som varken har grund i sägner eller arkivhandlingar. Det görs genom att låta 

historiebruket bli historieproduktion. Utifrån en historieproduktion blir det möjligt att 

orientera Lovisa åt nya håll även efter hennes död. 

 

Genom att producera en historia om Lovisa kan berättelserna riktas på det sätt som önskas. 

Det användande av historien som uppsatsen belyser visar vilka värderingar och löften som 

givits berättelsen. Berättelsen om Lovisa har blivit en berättelse om att slå sig fri och inte låta 

sig definieras av sin omgivning. Berättelsen kan dock bara produceras om vi defineriar 

Lovisa vid det hon ursprungligen är ihågkommen som, Traska. Historien går därför bara att 

uppleva genom nuet. Att säga något om historien avslöjar därför mer om vår tid än Lovisas. 

5.1 Vidare forskning 

Den här uppsatsen undersöker hur historieproduktion praktiseras. I ett försök att överbrygga 

mänskliga erfarenheter riskeras dock en appropriering av någon annans upplevelser, att 

berätta dem vidare med andra syften än de ursprungliga. Uppsatsen blickar bakåt till Lovisa 

genom primärkällorna, men den ser även till vår tid genom historieproduktionen. I en vidare 

forskning kan blicken riktas mot nutida fenomen, men även försiktigt mot framtiden. Vår tid 

kommer ligga till grund för ett framtida historiebruk och delar av den kommer bli föremål för 

en historieproduktion. Här ser jag ett behov av att problematisera hur vi kommer minnas och 

återberätta vår tid. Vilka berättelser som får ta plats och vilka som inte kommer bli en del av 

historien utgörs av de syften som appliceras på dem. Människan riskerar att inte få berätta sin 

egen historia, något Lovisa aldrig fick tillfälle att göra. 
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