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ABSTRACT  

The purpose of this thesis is to analyze and compare lyrics that use and convey the Swedish empire- 

the Era of Great Power. Through an analytical and comparative study of Stefan Andersson's album 

Skeppsråttan and Sabaton's album Carolus Rex, the purpose is to elucidate how each artist / group 

presents the Era of Great Power. A hermeneutic perspective has been the basis for the study and the 

method of analysis consists of a combination of cluster analysis and comparative analysis. Cluster 

analysis is carried out on each album to finally produce two overarching topics that are common to 

both albums. The contents of these topics for each album are then compared with comparative 

method. Based on the cluster analysis, the common topics for the album could be shaped, namely 

War and Everyday life. The result was that Sabaton presents the Swedish empire- the Era of Great 

Power through war and soldiers' everyday life in the war. Stefan Andersson's presentation of the 

period is more permeated by individuals' stories taken from their everyday lives, including the war. 

In summary, the survey has given me a nuanced and wider picture of the historical period and how 

it can be presented in as different ways as the two musicians have done. That one and the same 

period can seem so different depending on how you want to produce it.  
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1. Inledning 

Musik har alltid varit det som berör mig allra mest. Särskilt den musik där låttexterna förmedlar ett 

budskap som får mig att relatera musiken till något verkligt. Speciellt svenska låttexter kan ha den 

effekten på mig, jag lever mig in i det som sjungs om. För ett par år sedan kom jag i kontakt med 

Stefan Anderssons musik som med en gång fångade mig, de handlar ju om Göteborg, min numera 

hemstad. Inte nog med det förmedlar hans musik historiska händelser och skildrar olika 

människoöden. De här musikkem och dess låttexter måste jag någon gång få användning av i min 

historieutbildning, tänkte jag.  

Det album som jag först lyssnade på var Skeppsråttan och jag förstod snabbt att Stefan Andersson 

gestaltade den svenska stormaktstiden. Det som fångade mig främst var att albumet inte direkt 

fokuserar på den dåvarande kungen eller krig något vidare. Istället framförs berättelser av olika 

okända individer. Perfekt för att väcka mitt intresse; att få grotta ner mig i vanliga historiska 

människors liv. Kanske kunde det här undersökas ytterligare, och jämföras med andra svenska 

artister vars album framställer stormaktstidens Sverige. Sabaton fick anta rollen och en 

undersökning växte fram. 

I en kortfattad bakgrundsbeskrivning av hårdrocksbandet Sabaton skrivs det om hur de ofta 

genomsyrar sina album med berättelser om krig. I deras album Carolus Rex sjunger de om temat 

stormaktstidens Sverige.  I Stefan Anderssons album Skeppsråttan hörs skildringar av 1

stormaktstiden med allt från Gustaf II Adolf till bränder som härjar och personliga öden.  Sabaton 2

och Stefan Andersson verkar inom två skildra genrer men sjunger om ett gemensamt tema. De 

verkar tämligen ha olika utgångspunkter då de framställer stormaktstidens Sverige, Sabaton antas 

fokusera på krig medan Andersson snarare skildrar historiska berättelser. Men vilka mer likheter 

och skillnader kan tänkas finnas i deras framställning av stormaktstidens Sverige? Hur framställer 

de egentligen perioden i sina album?   

Eftersom låttexterna behandlar en historisk vedertagen tidsperiod kan denna undersökning även bli 

relevant i min framtida yrkesroll som historielärare. Genom att resonera kring hur musik och 

låttexter framställer historiska perioder kan en didaktisk aspekt bli lämplig, låttexterna blir här då ett 
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historiskt källmaterial som kan ge möjligheter till undervisningsunderlag. Varför inte använda 

musik och låttexter i historieundervisning för att belysa och framställa tidsperioder som exempelvis 

stormaktstidens Sverige? 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna undersökning är att analysera och jämföra låttexter som använder sig av och 

förmedlar den svenska stormaktstiden. Genom en analytisk och jämförande studie av Stefan 

Anderssons album Skeppsråttan och Sabatons album Carolus Rex är syftet att få fram hur 

respektive artist/ grupp framställer stormaktstidens Sverige. 

• Hur framställs stormaktstidens Sverige i Stefan Anderssons album respektive Sabatons album? 

- Vad förmedlas av historien i respektive album, vilka teman tas upp?  

- Vilka likheter/ skillnader finns mellan respektive album?  

• Hur kan musik och låttexter användas i historieundervisning?  

1.2 Disposition  

Uppsatsen består av ett antal delar vilka kommer presenteras och förklaras här för att ge en 

överblick över undersökningen och dess struktur. Dispositionen fungerar som en karta att navigera 

efter genom uppsatsen. I nästkommande kapitel Tidigare forskning, redogörs för den relevanta 

tidigare forskning som ligger till grund för undersökningen, vilka innebär en rad författare som 

genom avhandlingar och relevanta artiklar behandlar musik och/ eller annan historieskrivning som 

historiskt källmaterial samt en didaktisk aspekt på källmaterialet; Alltså hur texter och musik kan 

användas i historieundervisning. I det tredje kapitlet Hermeneutiskt teoriperspektiv, beskrivs det 

teoretiska ramverket för denna undersökningen som är hermeneutiken. Det är med denna teori som 

jag knyter an till mitt källmaterial. Kapitel fyra Metodologiska utgångspunkter, behandlar en 

diskussion kring mitt val av metod inför själva analysen, vilka blir klusteranalys och komparativ 

metod. Det femte kapitlet Material och avgränsningar innehåller dels en materialpresentation av 

källmaterialet, Stefan Anderssons album Skeppsråttan och Sabatons album Carolus Rex, och dels en 

diskussion kring musik som historiskt källmaterial. Kapitlet innehåller även en diskussion kring de 

avgränsningar som anses nödvändiga för min undersökning. I kapitel sex Analys och 

genomförande, tar själva undersökningen av Sabatons och Stefan Anderssons framställning av 

stormaktstidens Sverige fart. Utifrån ett hermeneutiskt teoriperspektiv och med klusteranalys och 
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komparativ metod kommer låttexterna i albumen Carolus Rex och Skeppsråttan analyseras och 

jämföras för att nå ett svarsresultat. Underrubrikerna är konstruerade utifrån nyckelorden samt en 

komparativ del. I det sjunde kapitlet Resultat presenteras analysens resultat och frågeställningarna 

besvaras. Resultatet sammansätts av analysen i relation till tidigare forskning. Det avslutande 

kapitlet, kapitel åtta Avslutande diskussion utgörs av en sammanfattande diskussion av 

undersökningen samt den didaktiska diskussionen. Den didaktiska diskussionen förs med 

utgångspunkt i en av frågeställningarna, utifrån tidigare forskning och i relation till styrdokumenten.  
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2. Tidigare forskning 

Det har visat sig vara problematiskt att finna tidigare forskning om artisters historieförmedling och 

framställning av historia i låttexter. Som grund för min undersökning ligger istället att studera 

tidigare forskning som dels behandlar historieskrivning i populärkulturen och som dels förmedlar 

historia utanför akademin. Genom att studera en avhandling som behandlar historieförmedling i 

texter kan undersökningen kopplas på på låttexterna, som också kan ses som en slags 

historieförmedling utanför akademin. Annan tidigare forskning som ligger till grund för 

undersökningen är ett examensarbete som behandlar liknande undersökning. Tidigare forskning 

rörande Sabaton och Stefan Andersson som musiker har även framtagits för att få en tydligare bild 

av de som utgör undersökningens historiska källmaterial. I detta kapitel kommer även tidigare 

forskning som behandlar didaktik rymmas. Denna tidigare forskning om didaktik belyser dels 

användandet av musik och låttexter i historieundervisning men också hur andra kulturellt historiska 

källmaterial i textform kan fungera som undervisningsunderlag.  

2.1 Historieskrivning 

I en avhandling av Marianne Sjöland, doktorand i historia, behandlas historieskrivning som 

produceras utanför akademin (i tidskrifterna Populär historia och History Todays). 

Historieskrivningen vänder sig här till en bredare publik och därmed inte nödvändigtvis bara till de 

som är insatta i ämnet. Syftet med studien är att granska och jämföra hur tidskrifternas skribenter 

och redaktörer anpassar historieskrivningen efter genren och det populärhistoriska sammanhanget 

samt hur de nyskapar sättet att skriva historia på genom innehålls- och formmässiga förändringar. 

Sjöland undersöker bland annat hur populärhistoria fungerar som historieförmedlare i olika genrer. 

Hon menar att genom att studera hur historia som förmedlas i andra genrer än det traditionella och 

vetenskapliga väcker intresse hos allmänheten, kan en ökad vetskap om historiens roll skapas om 

vad som anses viktigt och inte. Resultatet för undersökningen visar bland annat att skillnaderna i 

historieförmedling hos de två olika magasinen i huvudsak har med skribenternas historiebruk att 

göra. En av avhandlingens viktigaste resultat påvisar även att de båda magasinen använder 

vetenskapliga under vid historieförmedlingen.  3

I Sjölands avhandling undersöks alltså två olika magasins historieförmedling som är tänkt att nå ut 

till en bredare publik än bara de allra mest historieintresserade. Jag finner denna avhandling 
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relevant då mitt syfte är att undersöka hur historia framställs och förmedlas utifrån låttexter. 

Låttexterna behandlar historia som förmedlas ut till en allmänhet som inte nödvändigtvis behöver 

vara särskilt historieintresserade alls. Resultatet för Sjölands avhandling visar bland annat att 

historiebruket hos skribenterna är avgörande för hur historieskrivningen blir samt att 

historieförmedlingen oftast görs med vetenskapligt underlag, även om förmedlingen i sig inte är 

vetenskaplig. Här vill jag ta vid och undersöka hur historia kan framställas genom musik, alltså hur 

artisterna förmedlar och framställer historia genom låttexter. Sjöland påvisar även genom sitt 

resultat att skribenterna trots allt har ett vetenskapligt underlag för sin historieskrivning och detta 

kommer även finnas med och diskuteras kring i min undersökning. Här är inte enbart resultatet 

relevant utan även syftet och undersökningen som sådan kan ses som ett avstamp för min 

undersökning. Avslutningsvis bör återigen vikten av vad Sjöland menar då hennes undersökning går 

ut på att studera historieskrivning utanför akademin understrykas. Att genom musik förmedla 

historia kan verka inom ett ännu bredare forum och på så vis når historia ut till allmänheten, vilket 

gör det viktigt att undersöka hur artisterna framställer historien.  

2.2 Musikens förmedling och framställning  

I ett examensarbete av Pontus Bergström undersöks historiebruk i metalmusik med fokus på 

metalbandet Sabaton. Undersökningen omfattar deras låttexter, musik och musikvideos, men också 

hur begreppet historiebruk används i samhälleliga strömningar. Målet med undersökningen är att se 

till de möjligheter och begränsningar som metalmusik kan ha som historieförmedlare. I resultatet 

har Bergström kommit fram till att albumet Carolus Rex (som handlar om stormaktstiden i Sverige) 

bland annat ”inte handlar så mycket om en historisk händelse, utan mer om en historik individ”. 

Bergström hävdar att detta albumet kom att bli Sabatons mest kommersiella och framgångsrika 

album och att låtarna är pompösa med tydliga budskap om historiska händelser som ska kunna 

förstås, även om lyssnarna inte är insatta i eller intresserade av stormaktstiden i Sverige.   4

Bergström djupdyker i Sabatons många verk och analyserar både låttexterna, musikvideos och 

musiken som sådan vilket resulterar i att han uppfattar deras historiebruk som kommersiell där det 

historiska budskapet är enkelt att förstå. De som inte är intresserade av stormaktstiden i Sverige ska 

alltså kunna förstå låtens budskap ändå. Här vill jag ta vid och istället smalna av och jämföra. Min 

undersökning kommer behandla Sabatons låttexter från enbart ett av deras album; Carolus Rex som 
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kommer jämföras med en annan artists album, som också handlar om stormaktstidens Sverige; 

nämligen Stefan Anderssons album Skeppsråttan. Min uppsats handlar om att utifrån det 

hermeneutiska teoriperspektivet, klusteranalys och komparativ metod undersöka Sabatons album 

Carolus Rex och Stefan Anderssons album Skeppsråttan för att få fram hur de framställer 

stormaktstiden Sverige, vad som förmedlas och vilka likheter och skillnader som finns mellan 

respektive artists album. Intresset ligger således i själva låttexternas framställning av en specifik 

tidsperiod. Delar i Bergströms examensarbete kan därför fungera som ett slags underlag för min 

undersökning; om nu Sabaton är tydliga med sitt budskap, hur ser framställningen då ut i jämförelse 

med en annan artists verk? Specifikt för min undersökning blir även att avskalningen medverkar till 

att fokuset ligger på hur albumen framställer historia, inte om vad och vilken fakta som förmedlas. 

2.3 Sabaton och Stefan Andersson  

Lars Lilliestam, professor i musikvetenskap, skriver om svenska rockmusikers musik och texter, 

och deras kulturella förändringar, livsstilar och politik. Lilliestam nämner Sabaton som ett hårdrock 

och heavymetal band och diskuterar kring deras låttexter som ofta kretsar kring krig; i synnerhet 

andra världskriget. År 2011 skrev Sabaton dock albumet Carolus Rex som är en temaskiva om den 

svenska stormaktstiden.  Här hävdar Lilliestam att Sabatons musik kretsar kring krig vilket också är 5

en slags tidigare forskning för mig att luta min undersökning mot; Hur framställer de egentligen 

stormaktstidens Sverige i albumet, är det främst genom krig eller går där att urskilja andra teman 

också? Lilliestam har givit mig en nyanserad bild på Sabaton albumet Carolus Rex; en vinkel för 

Sabatons framställning av historia.  

Lars Lilliestam diskuterar vidare kring Stefan Andersson som verkar inom svenskspråkig rock och 

pop musik och beskriver Anderssons musik som ”mainstreamartad”, mjuk och mindre 

kontroversiell svenskspråkig pop. Lilliestam menar att Andersson, bland andra svenska liknande 

artister, har sina rötter djupt förankrade i svensk folklig anda. Han skriver om att Stefan Andersson 

har utvecklat en framgångsrik personlig stil med stildrag från olika håll och att musikerns album 

genomsyras av historiska berättelser från västkusten.  Här vill jag ta vid och undersöka hur Stefan 6

Andersson framställer stormaktstidens Sverige i sina låttexter. Lilliestam hävdar att Andersson har 

sin förankring i svensk folklig anda och att hans musik till stor del genomsyras av berättelser från 
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västkusten, vilket leder till ytterligare nyfikenhet på hur han framställer Sveriges historia; Vad finns 

där egentligen för berättelser och hur framställs stormaktstidens Sverige?  

Sammanfattningsvis går det att bygga vidare på Lilliestams konstaterande av Sabaton och Stefan 

Andersson låttexter och undersöka deras framställning av stormaktstidens Sverige ytterligare och 

även jämföra dessa två till synes olika band. Utifrån Lilliestams kategorisering av Sabaton och 

Stefan Anderssons musikgenre, heavymetal och ”mainstreamartad” finner jag det intressant att 

jämföra just dessa två. Två olika musikgenrer behandlar en och samma historiska tidsperiod; vad 

finns där för likheter och skillnader i framställningen?  

2.4 Musik i historieundervisning  

Sabatons och Stefan Anderssons musik och låttexter handlar om stormaktstidens Sverige, en 

historisk tidsperiod. Beroende på hur de framställer perioden så förmedlas här historia till 

allmänheten. Låt säga att denna allmänhet utgörs av elever och musiken och låttexterna, som 

historisk källmaterial, skulle användas som undervisningsunderlag, hur skulle det kunna fungera?  

Simon Butler, lektor i historia, skriver om musikens roll i historieförmedling och diskuterar särskilt 

kring musik som ett underlag för skolundervisning. Han hävdar att genom att inledningsvis använda 

musik kan en positiv atmosfär skapas då det oftare är enklare att ta in det som går att höras snarare 

än det som går att läsa sig till. Musiken kan således fungera som en introduktion för en viss 

historisk period och/ eller händelse. Butler hävdar även att musiken kan fånga intressen och lära ut 

om något på ett annorlunda och kreativt, mer öppet sätt. Uppmärksamhet kan riktas mot vad som 

händer i låttexterna och en nyfikenhet kan förhoppningsvis skapas.  Genom att låta elever ta del av 7

låttexter som behandlar historiska skeenden och tidsperioder, och analysera dem kan de lära sig om 

historien på ett annat sätt än att bara läsa sig till den med faktatexter. Genom att lyssna används 

ytterligare ett sinne, och det kan tänkas lättare att ta in faktan. Jag ser musik och låttexter som ett 

kreativt alternativ till att förmedla historia på i undervisning.  

Eva Queckfeldt, universitetslektor, skriver om hur man kan använda historiska romaner och 

romaner som blivit historiska i undervisning. Hon beskriver bland annat om hur det förflutna tolkas 

av samtiden och syftar då på romaner av olika slag. Queckfeldt menar att man brukar historia då 
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man förmedlar det förflutna. Romanförfattare håller sig ofta till det historiska händelseförloppet 

men rör sig inom detta med en frihet som det konstnärliga uttryckssättet tillåter.  Det Queckfeldt 8

diskuterar kring är visserligen romaners förmedling av det förflutna, men jag vill ändå applicera det 

på låttexter. Jag anser att låttexter kan ses som berättelser där låtskrivarna är författarna. Åtminstone 

i detta fall, då låttexterna verkligen innehåller skildringar och berättelser från det förflutna. Därför 

fastslår jag att låttexter kan fungera på liknande sätt som Queckfeldt menar att romaner kan fungera 

i undervisning. Att använda låttexter i undervisningen på ett liknande sätt som romaner gör tror jag 

kan vara fördelaktigt då eleverna på alternativa sätt får stifta bekantskap med det förflutna. 

Jag hävdar med utgångspunkt i Butler och Queckfeldt att musik och låttexter kan användas i 

historieundervisning på två sätt; Dels genom att musiken i sig är en kulturell form som förmedlar 

historia och dels genom att låttexterna i detta fall kan fungera som en berättelse som framställer och 

uttrycker historia på ett konstnärligt sätt. Vidare kan min undersökning med fördel användas som ett 

didaktiskt verktyg för historieundervisning. Med antagandet att musik och låttexter kan användas i 

historieundervisningen för att öka elevernas intresse kommer en didaktisk diskussion därför föras 

mer djupgående i kapitlet Avslutande diskussion.  
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3. Hermeneutiskt teoriperspektiv  

Inför denna undersökning bör en första översikt göras med texterna, det är viktigt att studera både 

delarna och helheten då det primära är låttexternas innehåll och dess mening. Analysen av texterna 

kommer utgå från delarna för att skapa en helhet om vad som förmedlas och hur historien 

framställs. En djupare förståelse för texternas innebörd kommer att vara nödvändigt för att arbetet 

ska fortgå.  

Hermeneutik betyder läran om tolkning (tolkningslära) och riktar sig mot förståelse och tolkning av 

mänsklig existens och mänskliga handlingar via bland annat texter, man menar således att det går 

att förstå människor genom att tolka uttryck i skrift. Hermeneutiker menar att undersökningar med 

dessa tolkningar av texter med fördel kan göras utifrån sin egen förförståelse, syftet är att försöka se 

helheten i texten. För att synliggöra helheten kan den hermeneutiska cirkeln tillämpas, som påvisar 

att en text bearbetas genom tolkning och förståelse som leder till ny textproduktion som i sin tur ska 

tolkas och förstås igen och på så vis kan en helhet växa fram successivt och utvecklas.  Den 9

hermeneutiska cirkeln liksom hermeneutiken handlar således om att tolkningar ska växa fram 

genom arbetet i en växelvis process mellan den vetskap och kunskap man redan besitter och nya 

observationer och erfarenheter.   10

Hermeneutiken kan alltså förklaras som en modell för tolkning utifrån tolkarens egen förförståelse 

där målet är att få en ökad förståelse för de motiv, behov, tankemönster och andra omständigheter 

som formar situationer och mänskliga handlingar. Syftet är att uppnå förståelse för helheten genom 

att studera delarna i texten. Detta kan således göras med den hermeneutiska cirkeln där egen 

förförståelse komprimeras med källmaterialet, alltså texterna och ytterligare litteratur. 

Kategorisering är här ett viktigt redskap och sociologin Max Weber har myntat uttrycket idealtyper 

som en modell för kategorisering av materialet som ska rama in och fånga den verklighet som 

studeras. Weber menar att genom att studera källmaterialet noga kan mönster uppstå som lägger 

grund för en idealtyp. Dessa idealtyper ska innehålla typiska och logiska drag som samspelar med 
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sin egen förförståelse av samhället. Med hjälp av dessa idealtyper kan en vidare konstruktion av 

orsakssamband göras och på så vis skapas ett ramverk för undersökningen.   11

Att applicera ett hermeneutiska teoriperspektiv på undersökningen kommer innebära en studie på  

det historiska källmaterial, låttexterna, som genom tolkning och förståelse kan finna och 

kategorisera jämförbara mönster. Med avstamp i den hermeneutiska cirkeln kommer en växelvis 

process pågå mellan min egen förförståelse, källmaterialet (låttexterna) och ytterligare forskning 

inom ämnet. För att utföra denna kategorisering behövs ytterligare analysmetoder som presenteras 

under kapitlet metodologiska utgångspunkter.  
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4. Metodologiska utgångspunkter 

Som en inspiration för metodanvändningen har Sjölands avhandling varit. Sjöland använder bland 

annat komparativa metoder för att undersöka vad popularisering och förmedling av historia kan 

innebära. Som metodologisk utgångspunkt för studien är textanalys med fokus på en abduktiv 

analysmetod som kombineras med komparativ metod.  För att kunna kategorisera det historiska 12

källmaterialet krävs analysmetoder. När tolkning av skriftliga källor sker görs det oftast i någon 

form av kvalitativ metod, det handlar således om att tolka textens mening och djupare innebörd. 

Dessa kvalitativa undersökningar kan göras på många olika sätt med olika typer av analysmetoder. 

Textanalys är ett sätt att analysera text på och innebär inte en metod utan flera.  Eftersom Sjöland i 13

sin avhandling har som syfte att jämföra två olika magasins historieskrivning blev de metoder hon 

använt relevanta även till min undersökning och jämförelse. Sjöland tillämpar en kombination 

mellan någon form av textanalys och komparativ metod, vilket blir ett föredöme för genomförandet 

av min analys. Eftersom textanalys innebär många olika metoder, blev metoden klusteranalys 

kombinerat med komparativ metod lämpliga för min undersökning. 

4.1 Klusteranalys  

Klusteranalys är en analysmetod utvecklad av Kenneth Burke, forskare inom retorik och kritisk 

teori, som används för att på ett djupare plan förstå budskapet och strukturen i en text. Klusteranalys  

är användbar för att analysera och förstå texter. Burke förklarar de centrala delarna för metoden med 

att alla sammanhängande texter innehåller att visst antal nyckelord; ord som i regel ska vara 

kontinuerligt återkommande i en text. Burkes forskning visar att det går att finna och specificera 

ytterligare ord som verkar i direkt anslutning till nyckelorden Dessa ord kallas för klusterord och 

fungerar genom att de står i relation till nyckelordet; klusterorden beskriver och/ eller beskrivs av 

nyckelordet. Metoden går alltså ut på att identifiera ett visst antal återkommande nyckelord för att 

sedan undersöka vilka ord som förekommer i direkt anknytning till dessa nyckelord. När 

nyckelorden är identifierade så kan analysen av texten påbörjas. Första steget för 

metodanvändningen är att välja ut nyckelord, med fördel inte mer än fem- sex stycken. När ett 

nyckelord är funnet börjar arbetet med att finna klusterorden; de ord som är beskrivande kopplade 

till nyckelordet.   14
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Klusteranalys kan med fördel användas för att skapa en förståelse för ordens innebörd och mening i 

en text. Med hjälp av klusterorden kan nyckelordet få en tydligare mening och bland annat avgöra 

huruvida nyckelordet är positivt eller negativt laddat. Klusteranalys är utformad för att upptäcka den  

underliggande retoriska meningen hos utvalda nyckelord. Det är med hjälp av klusterorden som 

upptäckten kan göras och ge sken för vad nyckelordets innebörd och mening är i texten som 

analyseras. Ett ord kan emellertid ha olika innebörder och betyda olika saker beroende på hur de 

beskrivs med andra, sammankopplade ord.  Ett konkret exempel på hur klusteranalys kan användas 15

på ett utdrag av en låttext ur boken Rhetorical Chriticism visas nedan; 

Pink "Dear Mr. President" 

Let me tell you 'bout hard work Minimum wage with a baby on the way. 

Let me tell you 'bout hard work Rebuilding your house after the bombs 

took them away Let me tell you 'bout hard work Building a bed out of a 

cardboard box. Let me tell you 'bout hard work, Hard work, Hard work 

You don't know nothing 'bout hard work Hard work Hard work. 

Klusterord för hard work: minimum wage, baby, rebuilding, house, bombs, 

bed, och cardboard box.  16

Exemplet visar ett förtydligande på hur metoden används; den tycks dissekera texten och ge nya 

dimensioner och tolkningar på textens innebörd. Utifrån ett hermeneutiken tolkas textens 

förmedling av innehållet ur ett helhetsperspektiv och genom att söka i texten efter nyckelord och 

klusterord kan förhoppningsvis delar förstås som ger en djupare förklaring av helheten för de olika 

albumens framställning av stormaktstidens Sverige. Med klusteranalysen kan emellertid en 

temaidentifiering göras inför jämförelsen. Tillvägagångssättet med denna metod är att finna 

återkommande nyckelord som genomsyrar hela albumet. Utifrån rekommendationerna ovan 

kommer jag begränsa till tre ord per album. De ord som sedan beskrivs, beskriver eller är i direkt 

koppling till nyckelordet blir klusterorden. Meningen är att genom delar i texten; kategorisering 

med nyckelorden och klusterorden, få fram en bild av hur stormaktstidens Sverige framställs i 

respektive albumen som sedan ska jämföras.  
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Metoden blir relevant för denna undersökning då en möjlighet att se delarna ges genom dels 

nyckelorden men också via klusterorden som ger en ytterligare tolkning och förståelse för 

nyckelordets mening i texterna. Här visas ett exempel på hur klusterorden kan belysa nyckelordet 

och ge en tydligare innebörd; Låt säga att mord är ett nyckelord. I direkt koppling till ordet mord 

kommer exempelvis blod, natt, hemskt, iskallt och avsiktligt. Här kan en tolkning göras att ordet 

mord i texten förmodligen har en negativ innebörd och att meningen med ordet innebär och vill 

påvisa något dåligt. Hade det däremot varit klusterord som bra, stolt och hjältedåd hade analysen 

tagit en annan vändning och antagligen hade textens uppsåt varit att förmedla mord i positiv 

benämning, som någonting bra och nödvändigt. På detta sätt kommer klusteranalysen appliceras på 

låttexterna i respektive album för att kunna tolka hur ord framställs i albumen och vilken mening de 

har. Genom att tillämpa denna metod för att besvara min frågeställning; hur artisterna framställer 

stormaktstidens Sverige, kan en djupare förståelse uppenbaras genom att analysera ordens mening i 

texten.  

4.2 Komparativ metod 

Komparativ metod eller jämförande metod vill komma åt stora och grundläggande strukturer i en 

text. Jämförelsen är central inom metoden och meningen är att finna gemensamma drag eller 

skillnader i materialet som undersöks. Jämförelsen kan således påvisa variationer i texternas 

innehåll, men också säga något om större helheter.  Komparativ metod har alltså som syfte att 17

jämföra olika texter för att undersöka likheter, skillnader eller påverkan mellan dem. Det är därför 

en förutsättning att använda minst två texter vid jämförandet. Vid användandet av komparativ 

metod kan man, utifrån Lennart Hellspong, professor i retorik, ta hänsyn till ett fem stycken 

områden med samhörande frågor. En av dessa områden är följande;  

Punkt 3) Innehållet- Hur liknar och skiljer sig texterna innehållsligt? Vilka 

teman tar de upp- vilka huvudämnen och vilka delämnen? Vilka perspektiv 

anlägger de- ser de på sina ämnen subjektivt eller objektivt, utifrån en viss 

position, i ljuset av en teori eller ideologi, på nära eller långt håll och så 

vidare? Vilken roll spelar underförstådda inslag i dem- står det viktiga på 

eller mellan raderna?  18
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Inför användandet av metoden kommer denna punkt med samhörande frågor ligga till grund på 

grund av att den anses lämplig i förhållande till klusteranalysen. Det relevanta är att analysera det 

specifika innehållet för respektive album; innehåll som kommer att finnas inom egna utvalda teman. 

Målet är att med hjälp av klusteranalysen kunna tematisera och underlätta inför den jämförande 

metoden. Genom att dels analysera helheten och dels delarna i texten kan ett resultat uppnås som 

visar hur de två albumen framställer stormaktstiden Sverige. Komparativ metod blir därför 

nödvändig då en jämförelse av de två albumen ska göras. Det kommer således underlätta att utgå 

från de ovanstående frågorna vid den jämförande analysen. Genom att applicera frågorna på 

albumen kommer likheter och skillnader identifieras som leder mot ett jämförande resultat. Det som 

jämförs komma vara innehållet för respektive album inom utvalda gemensamma teman som genom 

klusteranalysen fastställs av mig. Temana blir gemensamma för båda albumen och det är vad som 

skiljer eller är desamma i innehållen som blir underlaget för jämförelsen.  

4.3 Metodanvändning  

Vid användandet av klusteranalys bör ett antal avgränsningar göras. Dels kommer nyckelorden 

bestå av tre ord per album. Dessa nyckelord ska återkomma kontinuerligt i respektive album och 

finnas med i låttexterna löpande. Det bör understrykas att det inte är något krav att orden måste 

förekomma i alla låttexter, men de ska genomsyra albumet genom att upprepas på olika ställen. 

Denna avgränsning blir nyttig då det är inte nödvändigt att nyckelorden ska förekomma i alla 

låttexter men det är viktigt att orden utgör en större och central del av albumet. De nyckelord som 

väljs ut är alltså de som har ett stort utrymme i albumet och som utgör en övergripande del i 

albumets låttexter.  

Anledningen till att klusteranalys görs på respektive album och inte på båda albumen ihop är för att 

texterna helt enkelt är såpass olika att det blev problematiskt att finna tillräckligt många 

gemensamma nyckelord. Istället används klusteranalysen först på albumen separat för att skapa 

gemensamma teman. Det hade möjligtvis underlättat om det var möjligt att finna gemensamma 

nyckelord för båda albumen direkt som kunnat utgöra temana, men eftersom det var svårt att finna 

gemensamma nyckelord för albumen anser jag att det mest lämpliga är att utföra klusteranalysen på 

vardera album först för att sedan identifiera egna teman och jämföra dem.  

Metodanvändningen kommer fungera i tre steg där (1) Klusteranalys genomförs på respektive 

album för att (2) få fram gemensamma teman som (3) slutligen genom komparativ metod analyseras 
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och jämförs. De gemensamma temans innehåll för respektive album utgör således underlaget inför 

jämförelsen. Dessa steg är framtagna av mig för att underlätta undersökningen att få fram hur 

gruppen/ artisten framställer stormaktstidens Sverige. 

Avslutningsvis är syftet med denna undersökning att analysera och jämföra låttexter som använder 

sig av och förmedlar den svenska stormaktstiden och att få fram hur respektive artist/ grupp 

framställer stormaktstidens Sverige utgör undersökningens kärna. Två centrala begrepp som kan 

förknippas med en sådan undersökning är historiebruk och historiemedvetande. Inför undersökning 

har jag dock valt att avstå från att använda dessa begrepp med argumentet att jag redan kan 

konstatera att artisterna har ett historiebruk och historiemedvetande. Detta förklaras djupare i 

kapitel fem Material och avgränsningar. En utgångspunkt blir således att artisten och gruppen som 

undersöks har ett historiemedvetande och historiebruk utifrån det sätt de har skrivit låttexterna på. 

Det centrala är artistens och gruppens framställning av perioden med grunden att de har ett 

historiebruk och historiemedvetande som inte kommer undersökas vidare. 
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5. Material och avgränsningar  

Som första avgränsning bör det konstateras att undersökningen inte kretsar kring vad som hände i 

Sverige under stormaktstiden, fokuset ligger inte i att undersöka om artisterna har rätt fakta i 

låttexterna eller vilken fakta de använder sig av. Det centrala för undersökningen är snarare hur de 

framställer stormaktstidens i Sverige. Den faktamässigt historien är alltså inte intressant för den här 

undersökningen. Liknande avgränsning gäller även för musiken; ingen teori eller metod för att 

analysera musiken i sig används, mitt intresse ligger snarare i att analysera texten i musiken som en 

skriftlig form. En annan begränsning blir att analysen görs på två album; ett från respektive artist 

och grupp. Anledningen till de valda albumen är att de behandlar samma historiska tidsperiod;  

stormaktstidens Sverige. Sabatons album Carolus Rex och Stefan Anderssons album Skeppsråttan 

innehåller olika skildringar från en och samma tid i Sverige (se bilaga 2 och 3).  

5.1 Materialpresentation  

Här redogörs kring en kort bakgrund om Sabatons och Stefan Anderssons album och hur de har 

skrivit sin musik Carolus Rex och Skeppsråttan; Vilka är deras källor inför skrivandet av låttexterna 

och var har de hittat inspiration till att skriva dem? Det blir relevant inför undersökningen att veta  

hur artisterna gått till väga rent källmässigt då de skrivit albumen eftersom det är deras låttexterna 

som kommer utgöra mitt historiska källmaterial. Dock bör det tas i beaktning att det inte är 

avgörande för undersökning vilken inspiration de har tagit del av för att skriva albumen men det blir 

relevant att ha med eftersom det handlar om framställningen av en historisk period. Om 

undersökning däremot skulle handla om vilken typ av fakta låttexterna förmedlar hade det varit av 

större relevans att undersöka musikernas källhistorik. Detsamma gäller om en större didaktisk 

undersökning skulle gjorts kring användandet av just dessa låttexter som underlag i 

historieundervisningen. Eftersom den didaktiska delen av undersökningen kommer behandla hur 

låttexter i största allmänhet kan appliceras på historieundervisningen, så finner jag inte artisternas 

källhantering som avgörande, men det bör ändå nämnas med eftersom det trots allt behandlar en 

vedertagen historisk period.  

Magnus Byström, journalist, har intervjuat och skrivit en artikel om Sabatons källkritiska metoder. 

Inspiration till albumet Carolus Rex har Sabaton främst fått från historikern Bengt Liljegren som 

både har hjälpt dem att hitta relevant källmaterial och faktagranskat de skrivna låttexterna. Carolus 

Rex, som är det latinska namnet för kung Karl XII, har skrivits på både engelska och svenska. 

Albumet handlar om den svenska stormaktstiden med ett spann från Gustav II Adolf till rikets fall 
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med Karl XII och fokus ligger mycket på fanatismen för honom som kung.  Att skriva låttexter om 19

en historisk period kräver källkritiska glasögon och genom att Sabaton har tagit hjälp av Liljegren 

blir deras låttexter källkritiska och trovärdiga; därmed ett bra historisk källmaterial för min 

undersökning. Med utgångspunkt i Byströms artikel kan det fastställas att Sabaton har ett 

historiemedvetande och historiebruk. Jag hävdar härmed att låttexterna är trovärdiga och relevanta 

som historiskt källmaterial.  

Ewa Elmersson, redaktör för Stefan Andersson officiella hemsida på internet skriver att albumet 

Skeppsråttan har producerats av honom själv och handlar om det gamla Göteborg under den 

svenska stormaktstiden. Temat västkusten genomsyrar hans musik och i Skeppsråttan får man stifta 

bekantskap med allt från historien om Gustaf II Adolf och Ostindiska Kompaniet till bränder som 

härjar och personliga öden.  Johan Lindqvist, journalist, har intervjuat Stefan Andersson och 20

skriver en artikel i tidningen Göteborgs Posten om hans album Skeppsråttan. Där beskriver bland 

annat Stefan Andersson att han producerar sin musik själv och i arbetet med sina albumen är 

källhanteringen en viktig och central del. I intervjun beskriver han arbetet med de historiska 

skivorna och menar att han lagt undan rockartisten i sig till förmån för berättaren och folkbildaren 

och han beskriver således sig själv även som journalist på många sätt. Genom mycket tid på 

research och att läsa om historiska skeenden i litteratur ur olika perspektiv samt erhålla ett 

källkritiskt förhållningssätt har Stefan Andersson kunnat producera sina låttexter så trovärdiga som 

möjligt, säger han under intervjun .   21

Utifrån Elmersson och Lindqvists intervjuer och samtal med Stefan Andersson kan det konstateras 

att han lagt ner mycket tid på att producera sitt album Skeppsråttan. Med det grundläggande stödet 

att beskriver att han ständigt är källkritisk och tar del av olika litteratur och perspektiv rörande temat 

som ligger till grund för låttexterna hävdar jag albumet som trovärdigt. Det blir således intressant att 

Stefan Andersson väljer att spegla stormaktstidens Sverige utifrån ett Göteborgsperspektiv och det 

blir en första inblick i hur han framställer perioden i sitt album. Även utifrån Elmerssons och 

Lindqvists intervjuer och samtal fastställer jag att Stefan Andersson har ett historiemedvetande och 

använder sig av ett historiebruk. Att analysera dessa två albumen för att sedan jämföra dem kommer 
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förhoppningsvis ge ett nyanserat svar på hur de framställer stormaktstidens Sverige, vad som 

förmedlas och vilka likheter och skillnader som går att finna i deras sätt att skildra perioden på. 

Intresset ligger således främst i hur de skriver om stormaktstiden Sverige, och inte i vad de skriver 

om. 

5.2 Musik som historiskt källmaterial 

I tidigare forskning inom musik som historiskt källmaterial menar Butler i sin artikel att musik kan 

förmedla och ge insikter i föreställningar, attityder och känslor för det förflutna. Musik har på så vis 

ett visst värde och kan fungera bra som förmedlare av en historisk period eller historiska händelser. 

Vidare hävdar Butler att musik och låttexter också kan användas för att presentera en synpunkt eller 

tolkning på en historisk period. Genom musiken och avbildningen i en låt kan således frågor som 

”varför skrev någon en låt om denna?” och ”varför lyssnar folk fortfarande på det?” uppstå.  Att i 22

synnerhet fokusera på Sabatons låttexter som historiskt källmaterial hävdar Bergström i sitt 

examensarbete att de har ett tydligt budskap om historiska händelser som ska kunna förstås av 

allmänheten även om lyssnarna inte är insatta i eller intresserade av den svenska stormaktstiden.  23

Sjöland behandlar historieskrivning som produceras utanför akademin i sin avhandling och menar 

således att historieskrivning kan vända sig till en bredare publik än den vetenskapliga 

historieförmedlingen.  En annan tidigare forskning om musik som källmaterial utifrån Lilliestam 24

diskuterar kring ”det konstnärliga dilemmat” och menar på att man genom text och musik ska 

kunna ge uttryck för dels sina egna tankar och även bringa mening. Musiken är alltså inte bara ett 

oskyldigt nöje och ytlig underhållning, utan har ofta en djupare innebörd som förmedlas.  25

Att använda musik som historieförmedling och väcka ett intresse hos mottagaren som Butler 

beskriver tror jag stämmer till stor del. Musik berör mottagaren på många plan och oavsett graden 

av tidigare intresset för historia, kanske musiken kan väcka något nytt hos mottagaren. Liksom 

Bergströms analys av Sabatons musik kan även där bekräftas att då ett budskap i en låt är tydlig kan 

mottagaren förstå vad den handlar om oavsett tidigare erfarenheter och kunskaper om handlingen i 

texten. Att relatera till Sjölands undersökning om historieskrivning som produceras utanför 

akademin och är till för en bredare publik blir relevant då musik med historiskt budskap för mig är 
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just historieskrivning som skrivs utanför akademin där mottagaren blir en bred publik med olika 

syften i och med lyssnandet. Detta, att musik kan förmedla en viss historisk händelse, blir därmed 

relevant och kan förhoppningsvis få en bredare publik att fatta ett intresse för den historia som 

skrivs.  

Sammanfattningsvis är musik som historiskt källmaterial för mig viktigt att undersöka eftersom då 

innehållet speglar en historisk period kan det landa på olika sätt hos mottagaren beroende på hur 

intresserad och insatt denne är på just det som tas upp. Så  det är ytterst viktigt att för mig kunna 

undersöka hur artister eller grupper framställer den historia de sjunger om därför att det är de, i detta 

fall, som påverkar hur mottagaren kan tolka historien.  
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6. Analys och genomförande  

Genomförandet kommer verka inom ramverket för det hermeneutiska teoriperspektivet och den 

hermeneutiska cirkeln. Teoriperspektivet utgör således en modell för tolkning av texten där syftet är 

att närma sig texten och genom att undersöka delarna skapa sig en förståelse för helheten. Den 

hermeneutiska cirkeln menar att förförståelse för materialet kan mixas med källmaterialet för att på 

så vis dyka djupare in i förståelsen.  Inledningsvis, i linje med den hermeneutiska modellen har 26

strukturer och mönster uppenbarat sig i låttexterna. Stefan Anderssons album tycks vid första 

anblick av dess helhet genomsyras av berättelser av olika människoöden under stormaktstiden 

Sverige medan Sabatons album verkar fokuserar på krig och konungen Karl XII under 

stormaktstidens Sverige. 

Caspar Mattsson är mitt namn, jag håller allt som oftast till i Brännö hamn. 

Precis som far så är jag lots.  27

Gott mit uns. Våran konung har talat. Hör vårt stridsrop, Gott mit uns.  28

Efter att ha studerat textens helhet har ett antagande eller en förförståelse skapats där Stefan 

Andersson riktar sig mot individen under perioden och Sabaton snarare vill framställa kriget och 

konungen. Genom att tillämpa metoderna klusteranalys och komparativ analys dissekeras 

låttexterna och en analys av delarna påbörjas för att sedan återigen kunna skapa en helhets 

förståelse som förhoppningsvis kommer vara mer detaljrik än den förståelse jag nu besitter. Utifrån 

klusteranalysen konstrueras egna teman som blir gemensamma för båda albumen. Innehållen i dessa 

teman för respektive album jämförs sedan med varandra. Analysen av texterna kommer således 

genomföras i detta kapitel och underrubrikerna utgörs av de nyckelord som tagits fram samt en 

komparativ del.  

6.1 Carolus Rex  

Här presenteras klusteranalysen på gruppen Sabatons album Carolus Rex. Följande nyckelord har 

identifierats; striden, döden och kriget.  
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6.1.1 Striden  

Det första nyckelordet blir strid(en) och klusterorden är norr, lejonet, gryningen, tro, rid, konung, 

fränder, Sverige, döpas, dö, plundrar, kulregn, led, styrka, män, sida vid sida, överlägsenhet, 

fruktat, Karoliner, Rehnskiöld.  

Utifrån klusterorden förekommer strid(en) i samband med att Sabaton vill beskriva hur det var för 

de män, främst Karoliner som stred för konungen. En första tolkning är att striden innebar något 

manligt och starkt; att de var fruktade och överlägsna. Samtidigt verkar det som att striden var en 

del av deras liv och mening på jorden. De skulle döpas och dö i striden. Det förekommer således  

namn såsom exempelvis lejonet och Rehnskiöld vilket kan tolkas som en framställning av viktiga 

personer för denna tid på grund av referatet till specifika människor under den tiden. Här skapas en 

känsla om att någon mäktig ledare leder män sida vid sida i strid för Sverige, att de plundrar och är 

fruktade. Framställningen av striden målar upp anonyma män som stred under ledning, att de var 

överlägsna, starka och krossade sitt motstånd. Klusterorden ger en bild av att striden var något 

självklart för män eftersom de skulle döpas och dö i strid. Detta ger upphov till att strid var något 

ärofyllt som alla män under denna tid var ämnade för. Här ligger alltså fokus på krig och starka, 

modiga anonyma män som i strid under stormaktstidens Sverige.  

Gick ut i strid för Sverige, blev döpt i blod. 

Ingen vila till natten. För i gryningen går vi mot strid. Vi är redo att dö för 

vår kung. Här på fälten vid Breitenfeld.  29

Genom att granska dessa utdrag ur albumet kan en inblick ges i hur stormaktstidens Sverige 

framställdes. Utdragen beskriver mycket riktigt starka och modiga män som var redo att gå in i strid  

och dö för deras kung. De är redo att döpas in i armén och vara sin kung trogen livet ut. 

Klusterorden för Strid(en) visar på en stark och stolt armé till Sveriges kung som levde sitt liv på 

slagfälten i strid.  
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6.1.2 Döden  

Det andra nyckelordet blir död(en) och klusterorden är väntar, ond, bråd, blodbad, örnens, ära, inte 

hjältemod, våldtar, slakten, möter, religiösa tro, Guds namn, Fraustadt, hungern, eld, Karoliner, 

vinternatt, trehundra år, hemlighets, rikets, Armfeldt, kungens män.  

Nyckelordet död(en) inger ett annat typ av fokus; här beskriver klusterorden en slakt med blodbad, 

våldtäkter och ondska. Även här träder diverse gestalter fram med namn såsom exempelvis örnen. 

Samtidigt belyses här, i och med ordet döden, den religiösa tron under stormaktstidens Sverige. 

Utifrån klusterorden trehundra år och hemligheter verkar döden tämligen hänvisa till delvis kung 

Karl XIIs död; eftersom han sköts för trehundra år sedan av en ännu okänd person. Men framförallt 

beskrivs döden som att den hela tiden tycks hänga i luften och vänta på sitt nästa offer. Även här 

framställs kungens män, Karolinerna i fokus, men nu inte som vidare överlägsna längre. Snarare 

ligger fokuset nu på död, elände och hunger. En bekantskap kan stiftas med några framträdande 

namn, platser och Gud nämns även. Att Guds namn nämns kan ge upphov till tolkningen att 

religionen var viktig och avgörande under stormaktstidens Sverige. Bland klusterorden förekommer 

även ära, vilket kan påvisa att döden ibland var en ära. Här beskrivs alltså hur samtliga; kung Karl 

XII, kungens män och fienden får möta döden och dess fruktansvärda, blodiga utgång. 

Stormaktstidens Sverige framställs således med död och blodiga utsagor.  

Död vid rikets rand drömmen rann ut i sand leve Carolus. Buren, hem för 

hand åter till Svealand leve Carolus Rex. 

Där ute väntar döden, inte hjältemod. I fält där fränder faller, hörs ingen 

sång. Utmanar våra öden, ännu en gång.  30

”Där ute väntar döden, inte hjältemod”; Här belyses tydligt en tolkning av hur olika klusterorden 

kan beskriva nyckelordens framställning i albumet. Till exempel beskriver död(en) och dess 

klusterord, till skillnad mot strid(en) och dess klusterord, att situationen under den svenska 

stormaktstiden kunde vara bedrövligt och inte så ärofylld. Utifrån utdragen ovan beskrivs snarare 

elände, död och blod; det vill säga hur illa det kunde vara att befinna sig i strid under krig. Nu har 
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två sidor av livet på slagfältet och i strid uppenbarat sig; Dels finns det positiva perspektivet med 

ärofyllda och stolta män i strid och dels det negativa perspektivet med död och elände.  

6.1.3 Kriget  

Det tredje nyckelordet blir Krig(et) och klusterorden är tid, styrd, mörker, livstid, förgöra, Vltavas 

strand, bröt ut, slut, trettio år, född, regera, konst, går, svensken, kod, ambition, strikt religion, 

förmår, dödens år.  

Nyckelordet krig(et) tycks stå i centrum och genomsyra hela albumet. Klusterorden livstid, dödens 

år och trettio år förtydligar att kriget varade i en många år, för en del till och med kanske en hel 

livstid och ofta innebar död. Död och religion är ständigt återkommande i relation till krig(et). 

Genom exempelvis klusterordet strikt religion kan tolkningen göras att den svenska stormaktstiden 

kantades av ett stort religiöst krig. Utifrån dessa klusterord framställs kriget främst som förgörande 

som spred mörker över tidsperioden. Ett intressant klusterord är dock konst, här dras parallellen att 

kriget framställs som ett konstverk. Ordet svensken tas således upp i samband med kriget. Dock kan 

det sammanfattningsvis konstateras att kriget står i centrum här och att framställningen av 

stormaktstidens Sverige i albumet Carolus Rex utgörs av ett livslång och förgörande krig.  

Jag ser mig om och ser mitt hem försvinna bort, min tid där hemma känns 

nu alldeles för kort. Blott ungdom, knappt en man då plikten kallade mig, 

om jag får se mitt hem igen det vet jag ej. 

För kriget det kan, förgöra en man. 

Lade sitt liv i Guds hand för sin konung och fosterland.  31

Förmedlingen som krig(et) och dess klusterord ger är att kriget utgör själv huvudpunkten för den 

svenska stormaktstiden; det är kriget som representerar perioden, på både gott och ont. ”Kriget kan 

förgöra en man” och ”om jag får se mitt hem igen det vet jag ej” stärker ytterligare min tes om att 

kriget utgör större delen av Sabatons framställning av tidsperioden.  

!23
 Bilaga 1, låttext 3 och 5. 31



Sammanfattningsvis kan det konstateras utifrån klusteranalysen för Sabatons Carolus Rex att 

albumet genomsyras av män i krig som strider för Sverige och kung Karl XII. Det övergripande 

temat för albumet fastställer jag som krig. Det går således att utläsa att kriget utfördes för Sverige 

med andra länder och en annan relevant tolkning blir att kriget gestaltas ur två olika perspektiv. Ena 

sidan av kriget speglar modiga och stridande män som är överlägsna och starka när de krossar sina 

fiender. Ur ett annat perspektiv kan däremot det livslånga kriget förklaras med död och elände för 

de stridande. De stridandes vardag i kriget kantades av blod och hemskheter. Dessa perspektiv på 

kriget för mig mot ytterligare ett tema, nämligen vardagslivet. Eftersom albumet består av olika 

beskrivningar av kriget, däribland hur män levde sina liv utifrån kriget börjar, blir det således ett 

genomsyrande tema. Visst ges kungen och kriget mycket utrymme i albumet, men det går således 

att uppmärksamma de anonyma männen som stred lika väl i och med nyckelorden och klusterorden 

som beskriver död, blodbad, ondska och våldtäkter. Kan detta jämställas med att albumen skildrar 

en viss vardag under stormaktstidens Sverige; en vardag och livsstil för alla de män som stred i 

kriget?  

6.2 Skeppsråttan  

Här presenteras klusteranalysen av Stefan Anderssons album Skeppsråttan. I klusteranalysen har 

följande nyckelord identifierats; jaget, skeppet och namnet. 

6.2.1 Jaget 

Det första nyckelordet blir jag och klusterorden är Brännö hamn, lots, utkik, ledsagarsjus, sett, 

sprang, gjorde loss, seglat, barn, son, själ, andemakt, besatt, bars, okänd röst, onde, sättas fri, 

soldaten, ingen minnas, upprätt, löd order, smärta, blod, slåss, kropp, hjärta, tror, ombord, galliot, 

styrde, pirat, vacker, ung, byggde, sov, hus, brann, sprang, herrelös katt, skyldige, ängel, vackra 

juvel, växte upp, örfil, pojke, man, tjuv, impopulär, tjänst, smög, nio år, redo, kasta loss, lämnade, 

gömde, svära, slåss, ta en kurs, ensam, loj, åkte fast, straff, skampålen, Amerika, guld, silvertråd, 

sparat ett frö, kommer ifrån, lösa en skuld, miljon, bygga, Svenska folket, kung, kungakrona, västra 

Götaland, skålar, överbord, kaptenen.  

Främsta anledningen till valet av nyckelordet jag är emellertid att ordet förekommer frekvent i alla 

förutom två låtar. Ordet spelar en central roll för albumet då det tycks påvisa hur Stefan Andersson 

övergripande väljer att framställa stormaktstidens Sverige, det vill säga ur ett Jag- perspektiv. Det 

återstår att se vad ordet kan betyda utifrån klusterorden. Orden är vitt skilda från varandra med allt 
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från yrkestitlar som lots, pirat, tjuv till ord som mer beskriver jaget; skyldige, okänd röst, pojke, 

man. Här finns en uppsjö av olika berättelser som utgörs av jaget. Genom granskning kan det 

konstateras att jaget kan vara allt från en simpel tjuv som åkt fast, eller en skyldig som bränt ner sin 

stad till självaste Gustaf II Adolf. Här skipas alltså skildringar från olika människoöden under 

stormaktstidens Sverige. Utgångspunkten blir således jaget och påvisar möjligheten att framställa en 

period genom att gestalta livsberättelser ur ett individperspektiv. 

Jag åkte fast för lagen - sjunde gången nu i år. Att neka tycktes dumt, då en 

konstapel nu såg hur jag la min han uppå en syltburk eller två. 

Jag är soldaten, den som du förlitar dig på den du försåg med gevär och 

lärde marschera allt för din skull, allt för din skull,  jag är soldaten, den som 

såg hur vi mottog ett brev från danskarnas flotta och en stolt amiral. 

Ja allt som var kvar var ett rykande skal, och den skyldige; det var jag. Men 

staden den är borta, den är borta jag såg hur den brann och försvann. 

Jag är pirat, sanktionerad av vår kung. Jag är pirat, både vacker och ung.  32

Utifrån utdragen ovan kan det förmodas att människors öden dels tedde sig olika men också var 

verksamma i olika vardagssituationer. Albumet innehåller skildringar ur ett jag- perspektiv från en 

okänd soldat, en simpel tjuv och en person som satte en hel stad i brand. Utifrån nyckelordet jag 

kan det således konstateras att albumet innehåller många olika människors berättelser om 

vardagshändelser. En annan intressant aspekt kommer dock med klusterorden soldat och pirat. Här 

beskriver en soldat och en pirat sin syn på perioden vilket kan kopplas ihop med krig. Här görs 

tolkningen att Stefan Andersson även skildrar kriget i stormaktstidens Sverige. Fokuset här ligger 

på individen, dess upplevelser och vardagsliv under den svenska stormaktstiden. 

6.2.2 Skeppet 

Det andra nyckelordet blir skepp(et) och klusterorden är salut, vackraste, kapten, lossa, hamn, last, 

Asien, vrak, lämna, sjönk, horisonten, fiendens, hälsning, Tordenskiolds, Vinthunden, väst, bäst, 

sjörövar, äntrade, ankar, kapten, Erik Moren, råtta, stolta.  
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Nyckelordet skepp(et) genomsyrar Skeppsråttan och med det följer klusterorden som kan förklara 

ytterligare. Skeppen tycks utgöra en viktig del under stormaktstidens Sverige enligt albumet och i 

linje med klusterorden vackraste och bäst förmodar jag att skepp var något som var viktiga och 

betydde mycket för människor. Samtidigt benämns också Asien och horisonten i koppling till 

skeppet vilket förknippas med att resor till andra länder på havet var förekommande under perioden. 

En möjlig tolkning utifrån dessa ord blir att belysa betydelsen av resor över havet till andra 

kontinenter under denna period. Tre namn finns således med; Tordenskiold, Vinthunden och Erik 

Moren och kanske är detta fiktiva namn men oavsett bidrar de till att göra berättelserna än mer 

personliga. Att skeppet omnämns frekvent i albumet kan utgöra faktorn att havet hade en avgörande 

roll för många livsberättelser. Vidare kan en tolkning i och med fiendens innebära att en berättelse 

om krig får utrymme; att fiendens figurerar i samband med skepp kan påvisa att det handlar om ett 

krig med fienden vilket i sin tur kan kopplas till att albumet också tar upp händelser om krig, i alla 

fall med skepp på havet.  

Götheborg var skeppets namn på väg att lossa i en hamn med samma namn 

det hade last från Asien dit det gick för längesen för att segla hem igen. 

Jag styrde Vinthunden ut emot väst det var det skepp som för ämnet var 

bäst. Vi gick till havs med arton man och med fyra kanoner på däck.  33

Med dessa citat visas ett exempel på att skeppet var något viktigt och centralt för stormaktstidens 

Sverige. Skepp användes för att ta sig runt på havet och möjliga slutsatser kan dras om att fokus för 

albumet ligger till stor del på just havet. Klusterord som hamn, horisonten och väst stärker 

ytterligare tesen och jag hävdar att Stefan Andersson förmedlar havet och dess förbindelsers 

betydelse för denna tidsperiod. Att havet var nödvändigt för många människor, kanske till och med 

avgörande för somliga. Utifrån klusterorden fiendens och sjörövar kan återigen kopplingen göras att 

havet och skeppen förmedlar berättelser om krig.  

6.2.3 Namn 

Det tredje nyckelordet blir namn och klusterorden är Caspar Mattsson, Götheborg, hamn, Karine, 

kvinna, kyrkan, soldaten, utan, skarprättare, bödel, mästerman, kapa, konungens, ökänt, Kalmar 

Nyckel, hennes, skrev, Gustaf Adolf, kung.  
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Namn har valts eftersom det innehar en relevans för att förstå albumets mening och djupare 

innebörd; en mängd olika beskrivningar på personer och berättelser kommer i anslutning med ordet 

namn. Vid några tillfällen nämns Gustaf Adolf, men även okända namn såsom Caspar Mattsson 

och Karine. Albumet skildrar berättelser från olika människors öden och det är uppseendeväckande 

hur de tycks få lika mycket utrymme, oavsett om det är kungen Gustav Adolf eller en okänd individ 

vid namn Caspar Mattson. Detta ger vidare perspektiv över Stefan Anderssons skildringar av 

vardagslivet. En iakttagelse blir dock att det utifrån klusterorden kung, konungens och Gustaf Adolf 

går att konstatera att Andersson inte bara har med okända individer, utan också kända och viktiga 

personer för sin tidsperiod. Vidare i relation till nyckelordet kan det utläsas att klusterorden 

soldaten, kvinna, bödel, skarprättarn ger upphov till olika vardagslivsberättelser. Götheborg nämns 

således vilket visar på att Andersson skriver om Göteborg. I och med klusterorden kvinna och 

Karine blir det således möjligt att konstatera att kvinnor nämns i Stefan Anderssons album och att 

de därmed har fått en uppmärksammad plats i stormaktstidens Sverige.  

Mitt namn är Gustav Adolf och en gång var jag kung. Jag bar på 

kungakronan, fast den ibland var tung. 

Jag bär så många namn skarprättare, bödel, mästerman i min kropp ett hjärta 

bor jag sover kanske sämre än du tror dit där inga änglar bor kan jag skicka 

var bror. 

Karine var mitt namn och det mässades i kyrkan fader vår i himmelen - ge 

denna kvinna styrka när prästerna nu frågade vem som i mig bodde.  34

Dessa utdrag visar på olika berättelser. Dels en större mer känd berättelse om kungen Gustav Adolf 

men också berättelser om en bödel och en kvinna, vilket stärker antagandet om huruvida Stefan 

Anderssons framställning av den svenska stormaktstiden är genom vardagen och olika 

människoöden. Fokuset utifrån nyckelordet Namn blir på just det sistnämnda; människoöden. Här 

visas olika former av berättelser som ger en nyanserad bild för hur vardagen kunde tänkas se ut 

under denna period i Sverige.  
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Slutligen kan det konstateras att Stefan Anderssons album fokuserar på olika berättelser ur ett jag- 

perspektiv som ger möjlighet att stifta bekantskap med olika individers vardagsliv. Dessa 

vardagsberättelser handlar främst om vardagshändelser men också berättelser om krig och elände. 

Händelserna är något som tycks förekomma främst i Göteborg och havet är frekvent återkommande 

i albumet vilket kan visa på att vardagen under stormaktstiden kantades av livet på havet.  

6.3 Utveckling av tema  

Det centrala för Sabatons album Carolus Rex enligt klusteranalysen blir män i krig utifrån två 

perspektiv. Det ena är en stolt och positiv sida av kriget med kungen och hans manar i fokus som 

viger sitt liv åt att strida för Sverige mot andra länder. Det andra blir ett mer negativt och dämpat 

vardagsperspektiv på kriget med elände och död för de som stred. Männens vardag tycktes vara fyllt 

av kriget, de var ämnade att leva sitt liv på slagfältet. Slutligen är det svenska män som framställs i 

konstellation med kriget och vardagslivet som präglades av religion, död och stolthet.  

Stefans Anderssons Skeppsråttan innehåller i linje med klusteranalysen berättelser ur ett 

individperspektiv. Det är fokus på att framställa både kvinnors, mäns och kungens skildringar och 

däribland finns berättelser ur vardagslivet som gestaltas av okända människor i olika situationer 

som främst handlar om havet, döden och religionen men också om krig. Krigen utkämpas av 

soldater och pirater med anknytning till havet. 

Genom klusteranalysen har nya dimensioner trätt fram och de gemensamma temana för båda 

albumens innehåll blir nu möjliga för mig att fastställas, nämligen krig och vardagsliv. Dessa 

belyser respektive album och en grunden för de berättelser som förmedlas. Krig och vardagsliv 

utgör därmed de övergripande teman inför den komparativa analysen. Nedan framförs dessa två 

teman och innehållet för respektive album.  

Temat krig i Carolus Rex genomsyras av stridande män i ledning av kungen. Anonyma män följer 

sin kung i ett långvarigt krig och strider för sin religion, sin kung och för sitt land Sverige. Det finns 

en positiv inriktning av kriget vilket beskrivs med ära för de som deltog; ett hjältedåd som männen 

var ämnade att döpas in i och dö för. Det mynnar ut i att männen var gjorda för att strida i krig för 

sin kung mot fienderna i andra länder. Det andra perspektivet av kriget präglas av en negativ sida 

där kriget förgjorde de stridande männen och tog död på massor av dem. Kriget framställs som ett 
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stort blodbad kantad av elände och hemskheter. Kriget målas upp genom anonyma män och kungen 

och utförs på slagfältet. 

Temat krig i Skeppsråttan framställs genom berättelser med händelser och skildringar från olika 

individer som varit soldater och pirater. Kung Gustaf II Adolf nämns och kriget varade främst på 

havet. Det framträdande utifrån berättelserna för kriget i albumet är att det genomfördes på havet 

och beskrivs av okända personer i olika ställningar på olika platser med utgångspunkt i västkustens 

Göteborg.  

Temat vardagsliv i Carolus Rex gestaltas med anonyma och okända mäns upplevelser i det krig 

som tycks vara deras vardag. Här blir helt enkelt vardagslivet ett liv i krig. Kriget beskrivs som en 

livstid för många av de som strider och deras vardagsliv skildras på slagfältet. Tolkningen blir att 

männen hade en vardag fylld med krig, blod och ibland dödliga utgångar. Vardagslivet för perioden 

stormaktstidens Sverige framställs som ett liv i krig. Det är enbart ur männens perspektiv, inga 

kvinnor nämns och vardagslivet toppas av en djup religiös tro. I albumet framställs således mäns 

vardagsliv under den svenska stormaktstiden genom krig och religion.  

Temat vardagsliv i Skeppsråttan beskrivs ur ett jag- perspektiv och fokuserar på individers 

vardagslivsberättelser. Berättelserna kantas av olika vardagssituationer där havet och religionen ofta 

involveras. Både kvinnors och mäns vardagsupplevelser under stormaktstidens Sverige är 

framträdande. I vardagsberättelserna blir det även möjligt att utläsa att de hade kontakt med andra 

länder genom havet och dess förbindelser. Det är sammanfattningsvis individers berättelser som 

framställer vardagslivet i stormaktstidens Sverige vilket leder till en nyanserad inblick i 

tidsperioden ur många olika perspektiv.  

6.4 Komparativ analys  

Här genomförs den komparativa analysen av albumens innehåll i de två valda temana krig och 

vardagsliv för respektive album.  

Utgångspunkten för användandet av den komparativa metoden är Hellspongs frågeställningar till 

innehållet i en text; ”Hur liknar och skiljer sig texterna innehållsligt? Vilka teman tar de upp- vilka 

huvudämnen och vilka delämnen? Vilka perspektiv anlägger de- ser de på sina ämnen subjektivt 
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eller objektivt, utifrån en viss position, i ljuset av en teori eller ideologi, på nära eller långt håll och 

så vidare? Vilken roll spelar underförstådda inslag i dem- står det viktiga på eller mellan raderna?”  35

6.4.1 Krig  

De likheter för Carolus Rex och Skeppsråttan inom temat krig kan fastställas av anonyma 

berättelser. Kriget utförs och beskrivs i båda albumen av anonyma svenska män mot andra länder. 

Berättelserna skildras ur ett jag- och/ eller vi- perspektiv och gemensamt för båda albumen är alltså 

att krig utgår från individperspektivet med svenskar i fokus samt att de svenska kungarna för 

tidsperioden nämns.  

Marschen går mot Sverige inga sånger i vårat led. Bär vår konung hemåt än 

över berg och över hed.  36

Vi var svenskar, men flaggade falskt för att med fienden få dansa en vals. 

Att rätt och slätt få komma tätt inpå kölen på danskt eller norskt.  37

Skillnader för albumen är att Carolus Rex fokuserar på slagfältet där stridande män i ledning av 

kungen figurerar. Skeppsråttan belyser snarare kriget på havet som genomförs av okända soldater 

och pirater. I Carolus Rex beskriver även kungen kriget och Karolinerna är återkommande; de tycks 

ha en stor plats. Detta förekommer inte frekvent i Skeppsråttan som istället enbart genomsyras av 

berättelserna från okända personer (med undantag av ett tillfälle då kung Gustaf II Adolf får 

utrymme). Kung Karl XII tenderar däremot att genomsyra Carolus Rex. Det finns även tydliga 

kopplingar i Skeppsråttan till att kriget kan ha utförts på olika platser, medan kriget i Carolus Rex 

beskrivs utifrån ett slagfält. Sammanfattningsvis blir skillnaderna således vilket fokus albumen har 

för kriget och hur det gestaltas i albumen. Carolus Rex fokuserar kriget till slagfältet där det utförs 

av stridande män för kung Karl XII. Berättelserna förmedlas ur både soldaterna och kungens 

perspektiv. Kriget i Skeppsråttan framställs på havet där soldater och pirater står för berättarrollen. 

Ur enstaka tillfällen faller berättarperspektivet på kriget genom kung Gustaf II Adolf, men i det 

stora hela är det okända soldater som förmedlar hur kriget kunde vara.  
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Född att härska, leda mina män i strid. Ingen man kan mig befalla. Jag lyder 

under Gud. Hör min order, ifrågasätt mig ej. Vet att sådan är min vilja, och 

därvid skall det ske. Sida vid sida uti strid, med karoliner går jag i krig, knä 

om knä.  38

Mitt namn är Gustav Adolf och en gång var jag ung. Jag stred för västra 

Götaland. Och dess blommande ljung. 

Här plockar du inga svenska liljor, här plockar du inga svenska liljor så 

länge jag och min kamrat står upprätt kvar uppå Älvsborgs murar.  39

6.4.2 Vardagsliv  

De främsta likheter inom temat vardagsliv mellan de två albumen att vardagen skildras ur okända 

och vanliga individers perspektiv. I de båda albumen ges möjligheten att sätta sig in i hur en vardag 

kunde se ut för vanliga människor under stormaktstidens Sverige. Oavsett vems vardagen tillhör; en 

soldat, en Karolin eller bödel så inges detaljrikt berättelser där berättaren förblir anonym. Båda 

albumen har även ett fokus på att vardagen styrdes av religionen och kärleken till Sverige samt att 

vardagen kunde utspela sig likväl i Sverige som i andra länder. Likheterna kan sammanfattas i att 

båda albumen framställer en vardag ur ett individperspektiv och att berättelserna förmedlar olika 

situationer på olika platser.  

Jag ger mitt liv för mitt fosterland. Men vem saknar mig. Så se mig som 

den. En make, en vän. Fader och son som aldrig kommer hem. Men vem 

sörjer mig.  40

Så jag lämnade mor, utan ett ord, med jämmer och sorg, uti Göteborg.  41

Moral och religion förenar. Mod och brödrarskap består.  42
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Amen farväl, min vän amen vi ses igen i himmelen. Amen.  43

De skillnader som går att urskilja från de två albumen i framställningen av vardagslivet under 

stormaktstidens Sverige är först och främst vilka typer av individer som tar plats och berättar om sin 

vardag. I Carolus Rex är det enbart män, däribland anonyma soldater och kungen som utgör 

berättarrösten, medan det i Skeppsråttan ges utrymme för både soldater, bödlar, tjuvar, kungen och 

kvinnor; Inte någonstans i Carolus Rex nämns kvinnan till exempel.  

På kommendantshusets vind går en kvinna omkring.  44

Ytterligare en skillnad är var någonstans vardagen utspelar sig. I Carolus Rex utspelar sig vardagen 

på slagfältet under kriget. Vardagen i albumet genomsyras av ett livslångt och blodigt krig där de 

anonyma soldaterna berättar om hur de vigt sitt liv och därmed vardag åt kriget. Denna vardag 

beskrivs lika mycket i Sverige som i andra länder där kriget pågick. Vardagslivet i Skeppsråttan 

beskrivs däremot främst i staden Göteborg och den kontakt som utgörs med omvärlden är då 

vardagslivet på havet belyses. Visserligen utgår de båda albumens vardag från hemlandet och 

utomlands, men fokuset på var de utspelar sig skiljer dem åt.  

Bortom Svea rikes gränser. Hörs ett kall från ovan jord. Följer 

kristendomens regler. Offensivens man soldat i Jesus namn.  45

Kalmar Nyckel är det stolta skeppets namn vi skall gå mot Delaware både 

med kärlek och gevär och det hopp som manskapet bär.  46

Att dessa två albumen behandlar samma tidsperiod går förmodligen att utläsa för den som är 

intresserad av historia och införstådd i perioden stormaktstidens Sverige. De båda albumen är till 

synes tämligen olika även om där finns tydliga likheter. Ett fastställande är dock att den stil som 

artisterna framställer perioden på främst är olik och att fokuset för vad som var intressant under  den 

svenska stormaktstiden ligger skilda från varandra. Sammanfattningsvis har Carolus Rex ett tydligt 
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fokus på kriget som därmed framställs som kungens och soldaternas vardagsliv. Skeppsåttan 

fokuserar desto mer på att framställa och belysa ett alternativt vardagsliv för olika individer där 

kriget också ingår.  
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7. Resultat  

I tidigare forskning för historieskrivning menar Sjöland att historia som skrivs och produceras 

utanför akademin och därmed vänder sig till en bredare publik kan fungera som ett vedertaget 

underlag för historieförmedling. Hon resonerar bland annat kring hur historieförmedling kan 

fungera i olika genrer.  Eftersom båda Sabaton och Stefan Andersson har använt sig av källkritiska  47

metoder då de skrivit låttexterna, anser jag att de kan användas som en vedertagen 

historieförmedling och utifrån analysen av de båda albumen görs en sammanställning som mynnar 

ut i ett resultat i relation till tidigare forskning. Utifrån analysen har gemensamma teman gjorts för 

albumens framställning av stormaktstidens Sverige, vilka är krig och vardagsliv. Innehållet i 

respektive album har sett tämligen olika ut, även om likheter har uppenbarat sig. Så hur framställs 

stormaktstidens Sverige i Stefan Anderssons album respektive Sabatons album? 

7.1 Sabatons framställning av stormaktstiden Sverige  

I tidigare forskning framställs Sabaton som ett band vars musik och låttexter främst kretsar kring 

krig. Lilliestam beskriver innehållet för albumet Carolus Rex som att det fokuserar på kriget under 

stormaktstiden i Sverige.  Även Bergström hävdar att Sabatons Carolus Rex handlar om krig. Dock 48

menar Bergström att albumet framförallt handlar om en historisk individ snarare än en historisk 

händelse.  Sammanfattningsvis för Sabatons Carolus Rex enligt den tidigare forskning genomsyras 49

alltså albumet av krig och en historisk individ. Vid första anblick kan tesen stödjas; att det 

övergripande för albumet är krig. men jag går inte i linje med Bergströms tolkning att albumet 

handlar om en historisk individ. Visst kretsar albumet mycket kring den historiska individen Karl 

XII, men utifrån min analys handlar albumet lika mycket om andra anonyma individer, i synnerhet 

soldater. Genom djupdykning i albumet kan det konstateras att albumet vid sidan av kriget även 

framställer och behandlar en vardag för så många soldater. Visserligen beskrivs vardagen som fylld 

av krig, men det är ju ändå ett slags vardagsliv. Resultatet för Sabatons framställning av 

stormaktstidens Sverige blir genom krig samt soldaters och kungens vardagsliv i kriget.  

7.2 Stefan Anderssons framställning av stormaktstiden Sverige  

Stefan Anderssons musik framställs i tidigare forskning bland annat som en svensk folklig anda. 

Hans musik handlar om svensk historia; i synnerhet västkustens Göteborgs historia. Lilliestam 
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menar att Andersson även har en personlig stil.  Att Anderssons musik handlar om svensk historia 50

och framförallt Göteborgs historia går utifrån analysen även att uppfatta i hans album Skeppsråttan. 

Det albumet tar mycket riktigt upp stormaktstidens Sverige med utgångspunkt i Göteborg. 

Resultatet för Stefan Anderssons framställning av stormaktstidens Sverige blir vardagslivet under 

perioden utifrån ett individperspektiv. Albumet framställer vardagslivet i den svenska 

stormaktstiden, där kriget ingår, genom olika berättelser från Göteborg. Han förmedlar genom 

albumet ett alternativt synsätt på hur det kunde tänkas se ut i Göteborg och utomlands under 

tidsperioden i och med olika skildringar från olika individer. 

7.3 Komparation 

Resultatet för den komparativa analysen mellan de två albumen utifrån temana krig och vardagsliv 

påvisar främst en skillnad för de båda albumen. Det främsta fokuset för Carolus Rex ligger på kriget 

och för Skeppsråttan på vardagslivet. Däremot går det att urskilja att båda albumen behandlar kriget 

och vardagslivet till stor del. Sammanställningen av analysen medför det slutliga resultatet att 

Carolus Rex behandlar kriget genom att gestalta det i, och blanda upp det med vardagslivet för 

människor som levde då, medan Skeppsråttan skildrar vardagslivet på olika sätt och däribland 

genom kriget. Resultatet har fört med sig en intressant aspekt; en och samma period kan tolkas på så 

många olika sätt och därmed ge en nyanserad och alternativ bild av hur det kunde se ut under 

stormaktstidens Sverige.  
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8. Avslutande diskussion  

Syftet med denna undersökning var att analysera och jämföra låttexter som använder sig av och 

förmedlar den svenska stormaktstiden. Genom en analytisk och jämförande studie av Stefan 

Anderssons album Skeppsråttan och Sabatons album Carolus Rex var syftet att få fram hur 

respektive artist/ grupp framställer stormaktstidens Sverige. Som utgångspunkt för undersökningen 

låg frågeställningen ”Hur framställs stormaktstidens Sverige i Stefan Anderssons album respektive 

Sabatons album?” med underfrågorna ”Vad förmedlas av historien i respektive album, vilka teman 

tas upp?” och ”Vilka likheter/ skillnader finns mellan respektive album?”. Genom att smalna av och 

fokusera på att ta reda på hur framställningen av stormaktstidens Sverige ser ut i respektive album 

blev det tydligare att hålla en röd tråd genom arbetet. En avgränsning var bland annat att inte 

fokusera på vilken typ av fakta som förmedlas i albumen och huruvida den faktan är trovärdig eller 

ej utan det primära var ständigt hur framställningen såg ut. I efterhand blev den avgränsningen 

väsentlig då den utgjorde en tydlig ram att orientera inom och utifrån syftet stod det klart vad som 

skulle undersökas. Genom att tillämpa den didaktiska frågeställningen; ”Hur kan musik och 

låttexter användas i historieundervisning?” blev det även möjligt att belysa undersökningen ur ett 

relevant didaktiskt perspektiv. I tidigare forskning resoneras det kring hur låttexter kan användas i 

historieundervisningen samt att en didaktisk diskussion kommer föras under detta kapitel.  

Till en början bearbetades texterna utifrån ett hermeneutiskt teoriperspektiv där textens helhet gav 

en förståelse för det övergripande i albumen. Teorin har fungerat som ett ramverk och möjliggjort 

ett avstamp för analysen. Redan vid början, i och med den hermeneutiska tolkningen gick där att 

ana likheter och skillnader för albumen. Genom att tillämpa klusteranalysen kunde dock en 

bearbetning med delarna i texten påbörjas för se vilka likheter och skillnader som uppenbarade sig 

från djupet. Detta blev tämligen intressant; genom klusteranalysen kunde nya detaljer belysas. 

Resultatet av analysen visade bland annat att Carolus Rex hade en annan dimension än bara kriget 

som sådant; nämligen vardagslivet. Analysen visade även att kriget var framträdande i 

Skeppsråttans mångtydiga berättelser om vardagslivet. Likheter för respektive album började lysa 

genom samtidigt som skillnaderna blev starkare.  

Att använda klusteranalysen för att studera låttexter har medfört ett nyanserat resultat och visat sig 

fungera fördelaktigt till denna undersökning. Det hade visserligen varit möjligt att tillämpa andra 

metoder och förmodligen uppnått resultat även där. Klusteranalysen har varit något problematisk; 

då nyckelorden skulle bildas blev det svårt att finna övergripande sådana för båda albumen, det gick 
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emellertid inte att finna gemensamma nyckelord för båda albumen. Istället fick en uppdelning av 

analysen ske i steg där respektive album analyserades för att utifrån resultatet finna gemensamma 

teman. Det blev ett användbart och gynnsamt resultat men det hade varit intressant att tillämpa en 

metod som genast hade kunnat finna gemensamma nyckelord för båda album och mer arbetat med 

dem parallellt snarare än för sig. Men ett resultat kunde ändå fastställas genom att dissekera texterna 

för sig och sedan gemensamma finna teman vars innehåll kunde analyseras. Den komparativa 

metoden förblir ytrest relevant för denna undersökning, jag anser det nödvändigt att tillämpa 

komparativ metod då texter skall jämföras med varandra.  

Resultatet för undersökningen har uppkommit på ett fördelaktigt sätt utifrån teoriperspektivet och 

analysmetoderna, trots den komplicerade aspekten; det blev en tung analys som eventuellt hade 

kunnat förenklas om en annan analysmetod än klusteranalys tillämpats. Positivt för klusteranalysen 

är dock att den gav en detaljrik bilda av texterna där det gavs utrymme att djupdyka i låttexterna och 

finna strukturer samt nyanserade bilder av ordens mening och innebörd. Det har varit uppskattade 

med klusteranalysen; att nyckelorden fått en djupare mening i och med att klusterorden kunnat 

avgöra huruvida orden var negativt eller positivt laddade. Resultatet blev sammanfattningsvis att 

Sabaton framställer stormaktstidens Sverige genom kriget och att därigenom även vardagslivet 

beskrivs. Stefan Andersson framställer perioden genom berättelser ur vardagslivet och däribland 

även genom kriget. Likheter och skillnader för de olika albumen gick att finna och har sin grund i 

just hur respektive album förmedlar temana kriget och vardagslivet; vilket fokuset är och hur de 

gestaltar dem. Med hänsyn till tidigare forskning håller jag i stort sätt med; Carolus Rex handlar 

främst om krig och Stefan Andersson använder individperspektivet för att gestalta vardagslivet. Ett 

nytt perspektiv som dock har uppenbarat sig förutom detta är att båda albumen har en del dolt som 

går att finna vid djupare analys; bägge albumen genomsyras ju av kriget och vardagen, skillnaderna 

är fokuset och gestaltningen.   

Denna undersökning har varit intressant och mycket givande. Genom att studera dessa låttexter har 

en ny lärdom om stormaktstidens Sverige uppkommit hos mig och analys av låttexter har visat sig 

som ett innovativt och positivt sätt att hämta historiska kunskaper på. Det som främst har utmärkt 

sig är att det faktiskt är vid första anblick av låttexterna som den viktigaste kunskapen går att hämta. 

Vid närmare och djupare studerande kunde detaljer och ytterligare förståelse skapas men resultatet 

stämmer till stor del överens med den första anblicken av respektive album.. Antagandet att Sabaton 

framställde stormaktstiden Sverige med fokus på krig och Stefan Andersson med fokus på 
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människoöden visade sig stämma. Men det stämde även att Sabaton framställde människoöden och 

Andersson framställde krig; vilket inte var något som uppmärksammades innan analysen. Det är 

tämligen intressant att dessa två album som båda behandlar stormaktstidens Sverige kan framställa 

tidsperioden på så olika sätt som de gör. En tankeställare har uppkommit om vikten att se en period 

ur olika perspektiv för att få en så nyanserad bild som möjligt av perioden. Beroende på  

infallsvinkeln av gestaltningen och förmedlingen kan en tidsperiod komma att se väldigt olika ut.  

Detta resonemang för mig vidare till den avslutande didaktiska diskussionen. Utifrån 

styrdokumenten för historiekurserna på gymnasiet ska eleverna genom undervisningen berikas med;  

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar 

och utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, 

förmåga att använda historisk metod och förståelse av hur historia används. 

Eleverna ska därigenom ges möjlighet att utveckla sin förståelse av hur 

olika tolkningar och perspektiv på det förflutna präglar synen på nutiden och 

uppfattningar om framtiden.  51

Utdraget ur historieämnets syfte visar att eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin förståelse av 

hur tolkningar och perspektiv på det förflutna präglar synen på bland annat idag. Genom att koppla 

på denna undersökning på historieundervisning och därmed låta eleverna studera låttexter som 

behandlar historiska tidsperioder tror jag att detta syfte kan beröras. Så hur kan musik och låttexter 

användas i historieundervisning?  

8.1 Didaktik diskussion- musik och låttexter i historieundervisning 

Denna undersöknings empiriska källmaterial, musik och dess låttexter anser jag med fördel kan 

användas i skolundervisning. Låttexterna handlar om och framställer en historisk tidsperiod på ett 

vedertaget sätt. Som jag ser det går det att tillämpa denna undersöknings historiska källmaterial på 

undervisning utifrån två olika sätt; nämligen genom musikens, som en kulturform, förmedling av 

historia samt genom låttexternas, som en skriftlig historisk källa, framställning av en historisk 

tidsperiod.  
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I linje med Butler som hävdar att musik kan främja skolundervisningen genom att bidra med en 

positiv atmosfär där eleverna tillåts lyssna sig till kunskapen samt att musiken kan fungera bra som 

en introduktion till en historisk tidsperiod vill jag applicera musiken på historieundervisningen.  52

Här bör understrykas att det är musiken som sådan som kan ses som ett bra komplement till 

material för historieundervisningen; att musik som Butler uttrycker det kan fungera som 

intresseväckande för eleverna och en introduktion till en historisk tidsperiod. Skolverket formulerar 

bland annat i centrala innehållet för historiekursen Historia 2b- kultur; 

Hur historia används inom olika kulturformer. Betydelsen av olika 

historiska teman inom olika genrer, till exempel film, litteratur och musik 

samt inom olika former av ungdomskultur.  53

Utdraget ur det centrala innehåller uttrycker att eleverna ska få ta del av hur historia används inom 

exempelvis kulturformen musik, vilket blir möjligt genom undersökningens källmaterial. Utan 

vidare diskussion lutas mina argument, att musik bör tillämpas i historieundervisningen därför mot 

skolverkets formulerade centrala innehåll. Med utgångspunkt i Butler stärks ytterligare tesen om att 

musik med fördel kan appliceras på en undervisning för att variera och fungera som 

intresseväckande åt eleverna som förhoppningsvis då kan bli mer nyfikna på historia. 

Bengt Nilson, lektor i Lund skriver om att undervisa i historia. Historia B, nuvarande historia 2 

innefattar en kulturinriktning där eleverna ska kunna visa hur olika slags historiesyn ger olika 

historiska bilder. De ska även på ett källkritiskt och självständigt sätt utföra komparativa studier 

som vidgar deras perspektiv på historia.  Med utgångspunkt i Nilson kan med fördel musiken och 54

dess historieförmedling användas som undervisningsunderlag. Musiken ses här som en kulturform 

som verkar inom olika historiska teman. Om eleverna får jämföra musik som behandlar samma 

historiska tidsperiod kan de således vidga sitt perspektiv och utföra komparativa studier. Att se 

musik som ett slags historiesyn som förmedlar historiska bilder kan kopplas till Nilsons diskussion 

kring historia B kursen.  Här visas ytterligare ett exempel på hur eleverna genom att ta del av musik 
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som framställer historia får en nyanserad bild av hur historia kan förmedlas.Sammanfattningsvis 

statueras alltså här diverse exempel på hur musiken kan appliceras på historieundervisning. 

Utifrån det andra perspektivet; att tillämpa låttexterna som en skriftlig, historisk källa på 

undervisningen kan Queckfeldt fungera som utgångspunkt. Med stöd i Queckfeldts resonemang om 

hur man kan använda historiska romaner och romaner som blivit historiska i undervisning. Hon 

menar att historia som skrivs ner till berättelser och förmedlas kan ge skilda versioner av ett och 

samma händelseförlopp samt spegla den historiska verkligheten på ett mångtydigt sätt.  Trots att 55

det i synnerhet är romaners historieförmedling Queckfeldt för sin diskussion utifrån väljer jag ändå 

att ta in hennes resonemang i min egen kring hur låttexter kan användas i undervisningen. Jag låter 

helt enkelt låttexterna verka i undervisning med samma syfte som Queckfeldts diskussion om 

användandet av romaner i undervisningen. Jag benämner låttexterna som en skriftlig historisk källa 

på samma sätt som romanerna. Fokus ligger alltså här enbart på hur låttexterna kan användas som 

ett undervisningsunderlag för historia.  

Vidare nämner Nilson även Historia C (nuvarande historia 3) där eleverna utifrån kursplanen ska 

kunna förklara historiska händelser från skilda perspektiv och med olika historiesyn. Källkritiken är 

således i fokus för denna historiekurs och Nilson beskriver att nutida tryckta historiska 

källmaterial , exempelvis tidningar, med fördel kan användas för att öka elevernas källkritiska 

förmåga  I styrdokumenten för historia 3 står följande;  56

Källkritiska och metodiska problem förknippade med behandlingen av olika 

typer av historiskt källmaterial inom till exempel politisk historia, 

socialhistoria eller miljöhistoria.    57

I linje med denna punkt appliceras låttexterna som ett historiskt källmaterial på undervisningen som 

eleverna får använda sig av för att undersöka historieförmedling. Låttexterna fungerar här som 

historiskt källmaterial för eleverna att diskutera kring och använda som ett kompletterande 

undervisningsunderlag. I kursen historia 3 skulle alltså musikens låttexter kunna appliceras så 

eleverna kan arbeta med dem för att få ökade kunskaper om olika historiska tidsperioder och 
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händelser. Inför framtida planering av historiekurser kommer utrymme ges för musik och låttexter 

på olika sätt.  

Vidare forskning inom musik som en undervisningsform skulle i princip kunna leda vart som helst, 

användandet av musik och låttexter är ett stort område som går att använda i många skolämnen. 

Men för i historiekursen ser jag musik och låttexter extra relevant då historia enligt mig kan tendera 

att bli svårt att lära ut såvida inte alla elever är historieintresserade. Genom att låta de använda 

musik kan historia förhoppningsvis ge dem kunskaper på ett varierat och innovativt sätt.  

Avslutningsvis har stormaktstidens Sverige blivit tydligare för mig genom musiken och dess 

låttexter och jag har fått ny kunskap om tidsperioden genom att lyssna, läsa och reflektera. Även om 

jag besitter en del tidigare kunskap inom området har definitivt låttexterna givit mig ny fakta och 

ytterligare perspektiv på tidsperioden. Jag har även lärt mig att lyssna på en ny genre, men det är 

inte något som hör till denna undersökning.  
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Bilaga 1- Sabaton: Carolus 

Rex  

1. Lejonet från Norden  
En tid styrd av mörker och 
krig 
En legend beskriver ett lejon 
Den besten tar form av en 
man 
Med en dröm att den skall bli 
sann 

För alla som står i hans väg 
Väntar död, för han ger ingen 
nåd 
Med en mäktig arme ifrån 
norr 
I strid, denna tid, till krig 

Legenden har spådd, gult och 
blått 
Han fruktar ej svärd eller 
skott 
Lejon gå fram, i krut och 
damm 
I krut och damm 

Gustavus! Adolphus! 
(Gustavus Adolphus gå fram, 
libera, impera) 
Libera et impera! 
Acerbus et ingens! 
(Acerbus et ingens gå fram, 
libera, impera) 
Augusta per augusta 

När stormen Europa har nått 
Ond bråd död, förödande 
blodbad 
Ta då makten från kejsarens 
hand 
Katolikerna lämnar sitt land 

Krigskonstens framtid är här 
Lys den väg, deres sönar skall 
gå 
Såsom lejonet leder en här 

I strid, denna tid, till krig 

Legenden den löd, örnens 
död 
Den skållas i helvetets glöd 
Konung kom fram, best eller 
man 
Best eller man 

På ett slagfält, döpt i blod 
Skall de mötas ond och god 
Örn och lejon, klo mot tand 
Satte världen uti brand 
Å åå å å som världen brann 
Å se hur en legend blir sann 

2. Gott mit uns (Swedish 
version)  
Ingen vila till natten 
För i gryningen går vi mot 
strid 
Vi är redo att dö för vår kung 
Här på fälten vid Breitenfeld 

Svenskar ge eld 
Gud äro med oss 
Strid för Er tro 
Ge ingen nåd 

Gott mit uns 
Våran konung har talat 
Hör vårt stridsrop, Gott mit 
uns 

Från ett slagfält av blod 
Föds en stormakt av mod 
Ifrån Norden vi slår 
Där vi står 

Hör kanonerna dånar 
Hör en här som marscherar i 
takt 
När vi stormar vid 
Breitenfeld 
Väntar död eller ära? 

Blås till attack 
Se till hans fana 

Följ eran kung 
Rid uti strid 

Gott mit uns 
Våran konung har talat 
Hör vårt stridsrop, Gott mit 
uns 

Från ett slagfält av blod 
Föds en stormakt av mod 
Ifrån Norden vi slår 
Där vi står 

Svenskar ge eld 
Gud äro med oss 
Strid för Er tro 
Ge ingen nåd 

Gott mit uns 
Våran konung har talat 
Hör vårt stridsrop, Gott mit 
uns 

Från ett slagfält av blod 
Föds en stormakt av mod 
Ifrån Norden vi slår vi står 
[x2] 

3. En livstid i krig  
Jag ser mig om och ser mitt 
hem försvinna bort 
Min tid där hemma känns nu 
alldeles för kort 
Blott ungdom, knappt en man 
då plikten kallade mig 
Om jag får se mitt hem igen 
det vet jag ej 
Bland fränder från min by så 
drog jag ut i strid 
Och världen brann 

För kriget det kan 
Förgöra en man 
Jag ger mitt liv för mitt 
fosterland 
Men vem saknar mig 
Så se mig som den 
En make, en vän 
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Fader och son som aldrig 
kommer hem 
Men vem sörjer mig 

Gick ut i strid för Sverige, 
blev döpt i blod 
Där ute väntar döden, inte 
hjältemod 
I fält där fränder faller, hörs 
ingen sång 
Utmanar våra öden, ännu en 
gång 

Långt hemifrån 
Döpas och dö i strid 

Och världen brann 

För kriget det kan 
Förgöra en man 
Jag ger mitt liv för mitt 
fosterland 
Men vem saknar mig 
Så se mig som den 
En make, en vän 
Fader och son som aldrig 
kommer hem 
Men vem sörjer mig 

Och när min tid har runnit ut 
Vem bryr sig då 
De kämpar på 
Får en soldat ett värdig slut 
Få somna in 
Försvinna bort 
Och aldrig vakna 

För kriget det kan 
Förgöra en man 
Jag ger mitt liv för mitt 
fosterland 
Men vem saknar mig 
Så se mig som den 
En make, en vän 
Fader och son som aldrig 
kommer hem 
Men vem sörjer mig 

4. 1648 (Swedish version)  
Europa söker fred, och ingen 
annan stred 
Generaler ifrån norr till 
verket skred 
(Ond) 
De plundrar 
(Bråd) 
De våldtar 
(Död) 
Se hele Böhmen står i brand 
En stad står kvar 

En här måste mätta sin mun 
Till strid 
Den plundrar sin väg 
Ingen frid 
När Königsmarck går fram 
Som ingen annan man 
Som ingen annan kan 

Brand å mord, ty Böhmen 
skall falla 
Königsmarcks lag, låt den 
stiftas i Prag 
Dränkt i blod, som 
svenskarna slår sig fram 
Gör onda dåd 
Ger ingen nåd 

Erövrat stadens borg, en 
masslakt utan sorg 
När de plundrat, bränt och 
skändat/skövlat på dess torg 
(Ond) 
Till märgen 
(Bråd) 
Till slakten 
(Död) 
En står å väntar över bron 
Staden står kvar 

På Karlsbron tog stridslyckan 
slut 
För män 
Som kämpat så hårt 
Genom eld 
De plundrat och gått fram 

Som ingen annan man 
Som ingen annan kan 

Brand å mord, ty Böhmen 
skall falla 
Königsmarcks lag, låt den 
stiftas i Prag 
Dränkt i blod, som 
svenskarna slår sig fram 
Gör onda dåd 
Ger ingen nåd 

Slaget om staden vid Vltavas 
strand 
Där kriget bröt ut och där det 
tog slut 
I trettio år har kriget krävt sin 
rätt 
För de soldaten som svor 
eden 
För de åtta miljoner som har 
mist sitt liv 
Finns det ingen tröst i freden 

En här måste mätta sin mun 
Till strid 
Den plundrar sin väg 
Ingen frid 
När Königsmarck går fram 
Som ingen annan man 
Som ingen annan kan 

Brand å mord, ty Böhmen 
skall falla 
Königsmarcks lag, låt den 
stiftas i Prag 
Dränkt i blod, som 
svenskarna slår sig fram 
Gör onda dåd 
Ger ingen nåd 

5. Karolinens bön  
Bortom Svea rikes gränser 
Hörs ett kall från ovan jord 
Följer kristendomens regler 
Offensivens man soldat i 
Jesus namn 
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För fränder fosterland och 
konung 
Genom elden skall han gå 
Opåverkad inför ödet 
Möter döden för sin religiösa 
tro 

In i striden genom ett kulregn 
Herrens vilja sker 
In i striden går han på led 

Tills han vitögat ser karolinen 
marscherar fram 
Lade sitt liv i Guds hand för 
sin konung och fosterland 
Tills han vitögat ser karolinen 
marscherar fram 

Moral och religion förenar 
Mod och brödrarskap består 
Att smäda Guds namn möta 
döden 
Offensivens man soldat i Jesu 
namn 

In i striden genom ett kulregn 
Herrens vilja sker 
In i striden går han på led 

Tills han vitögat ser karolinen 
marscherar fram 
Lade sitt liv i Guds hand för 
sin konung och fosterland 
Tills han vitögat ser karolinen 
marscherar fram 

Fader vår som som är i 
himmelen helgat varde ditt 
namn 
Tillkomme ditt rike, ske din 
vilja 
Såsom i himmelen så ock 
uppå jorden ge oss bröd ock 
idag 
Och förlåt oss våran skuld 

Fram går som en man 

En hel armé marscherar på 
led 
Rädslan de glömt Herren har 
dömt 
Redo att livet ge 
När konungens här 
Fienden ser med hissat baner 
Rädslan de glömt Herren har 
dömt 
Hör hur de ber sin bön 

In i striden genom ett kulregn 
Herrens vilja sker 
In i striden går han på led 

Tills han vitögat ser karolinen 
marscherar fram 
Lade sitt liv i Guds hand för 
sin konung och fosterland 
Tills han vitögat ser karolinen 
marscherar fram 

Fader vår som är i himmelen 
helgat varde ditt namn 
Tillkomme ditt rike, ske din 
vilja 
Såsom i himmelen så ock 
uppå jorden ge oss bröd ock 
idag 
Och förlåt oss våran skuld 
[4x] 

6. Carolus Rex  
Ny tid nalkas, denna tid går 
mot sitt slut 
Hela Stockholm se mig 
krönas 
Kanoner skjut salut 
Ingen ed avlagd, ingen ed jag 
svär 
Kronan kommer ej från 
kyrkan 
Den kom direkt ifrån Gud 
Bevisat min styrka genom 
strid 
Född att regera, att föra krig 
Knä om Knä 

Min tid är här 

Över Norden jag härskar 
Med det arv som jag gavs 
Gång på gång 
Sjung Carolus sång 
Krigets konst jag behärskar 
Låt mitt namn sprida skräck 
Gång på gång 
Sjung Carolus sång 
Än en gång, sjung Carolus 
sång 

Född att härska, leda mina 
män i strid 
Ingen man kan mig befalla 
Jag lyder under Gud 
Hör min order, ifrågasätt mig 
ej 
Vet att sådan är min vilja, och 
därvid skall det ske 
Sida vid sida uti strid, med 
karoliner går jag i krig, knä 
om knä 

Min tid är här 

Över Norden jag härskar 
Med det arv som jag gavs 
Gång på gång 
Sjung Carolus sång 
Krigets konst jag behärskar 
Låt mitt namn sprida skräck 
Gång på gång 
Sjung Carolus sång 
Än en gång, sjung Carolus 
sång 

Allt jag ser, vill ha mer, vem 
skall stoppa mig? 
Hela Europa ska böja sig för 
min armé 
Vad är ditt, skall bli mitt, då 
jag dräper dig 
Min vilja ske 

Bevisat min styrka genom 
strid 
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Född att regera, att föra krig 
Knä om knä 

Min vilja ske 

Över Norden jag härskar 
Med det arv som jag gavs 
Gång på gång 
Sjung Carolus sång 
Än en gång 
Krigets konst jag behärskar 
Låt mitt namn sprida skräck 
Gång på gång 
Sjung Carolus sång 
Än en gång, sjung Carolus 
sång 

7. Ett slag färgat rött  
Vid Fraustadt stod den 
svenska hären inför 
En nästintill dubbelt så 
mänstark motståndare 
Den dagen visade vi världen 
inte enbar vår 
Överlägsenhet i strid utan 
även 
Hur grym människan kan 
vara i krig 

Fruset land 
En köldhärjad här 
Föds som demoner ur krutrök 
Rehnskiölds män 
Stormar dess flank 
Fruktat hans namn är i strid 

En för en, flyr Sachsens män 
hem 
Död väntar dem 

Gjuter blod 
Möter döden vid Fraustadt 
Syndaflod 
Genom fiendens led 
Gjuter blod 
Ingen nåd kommer givas, där 

Står på led 

Öga mot öga 
Visar mod 
Stridsformation 
Domedag 
Fruktar ej döden 
Karoliner till strid 

Ned på knä, det ges ingen nåd 
De ber för sitt liv 

Se hur ryssen ger sig, ber om 
nåd 
Bryter svensken krigets kod 
Karoliner tar sin hämnd 
Slaktar sina fångar 
Se hur ryssen ger sig, ber om 
nåd 
Massmord, inte hjältedåd 
Karoliner tar sin hämnd 
Hedern är förlorad 

8. Poltava 
Tiden tärt den här som gått 
Vandrat många mil 
Knektar tröttna slitna var 
20 000 man 

Tsaren bränt sin egen jord 
Ingenting fanns kvar 
Hungern rev och döden stod 
Redo för ett slag 

Hör upp led väck din armé 
Ge dig och lämna min mark 

Poltava 
Genom rök och damm de red 
Poltava 
Slogs för livet led för led 
Poltava 
Tappra män till himmelen 
steg 
Poltava 

Svenska härens ledarskap 
Lidit nederlag 
Konung kan ej strida mer 
Skada stod han bi 

Rehnskiöld uti striden red 
Värja sträckt för vind 
Slog som våg mot härdat berg 
Tvingad till reträtt 

Lyssna Du Karolus Rex 
Frukta ty din tid är här 

Poltava 
Genom rök och damm de red 
Poltava 
Slogs för livet led för led 
Poltava 
Tappra män till himmelen 
steg 
Poltava 

Bragd om livet eld och död 
20 000 man i nöd 
Så fäkta på 
Gul och blå 
Karoliners sista slag 
Mötte döden ödets dag 
Guds vilja ske 
Krigare 

Hör upp led väck din armé 
Ge dig och lämna min mark 

Poltava 
Genom rök och damm de red 
Poltava 
Slogs för livet led för led 
Poltava 
Tappra män till himmelen 
steg 
Poltava [X2] 

9. Konungens likfärd  
Döden stod för dörren denna 
kalla vinternatt 
Bragd om livet stod det 
skrivet när hans öde hann 
ifatt 

Vem skall oss nu leda i en tid 
som runnit ut 
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Mist vår kung vår sorg är 
tung när hans styre tagit slut 

Kom skottet från hans egen 
här tanken tär 
Trehundra år och ingen vet 
hans döds hemlighet 

Död vid rikets rand drömmen 
rann ut i sand leve Carolus 
Buren hem för hand åter till 
Svealand leve Carolus Rex 

Marschen går mot sverige 
inga sånger i vårat led 
Bär vår konung hemåt än 
över berg och över hed 

Hur skall vi då minnas var 
han hjälte eller ej 
Dårskap eller hjältemod ja 
det skall du fråga dig 

Kom skottet från hans egen 
här tanken tär 
Trehundra år och ingen vet 
hans döds hemlighet 

Död vid rikets rand drömmen 
rann ut i sand leve Carolus 
Buren hem för hand åter till 
Svealand leve Carolus Rex 

Sista färden 
Ny tid nalkas 
Skall det äntligen bli fred 
Men vi blir aldrig det vi en 
gång var 

Död vid rikets rand drömmen 
rann ut i sand leve Carolus 
Buren hem för hand åter till 
Svealand leve Carolus 

Död vid rikets rand drömmen 
rann ut i sand leve Carolus 
Buren hem för hand åter till 
Svealand leve Carolus Rex 

10. Ruina Imperii  
Budet kom på en kall 
vinternatt 
Carolus finns ej mer 

Hemåt fränder 

Över fjäll genom bitande 
köld 
De går med sänkta huvuden 

Återvänder 

Död väntar Armfeldt och män 
Död kungens män vänder 
hemåt igen 

Fränder, bröder, vår 
stormaktstid är över 
Vårt rike blöder, fanan står i 
brand 
Aldrig, aldrig, aldrig 
återvända 
Svea stormaktstid till ända 

Ambition och en strikt 
religion 
Drev svensken ut i krig 

Hårda tider 

För sitt land tog han vapen i 
hand 
Ett liv för rikets väl 

Karoliner 

Krig givit allt vi förmår 
Krig dödens år satt sitt spår vi 
består 

Fränder, bröder, vår 
stormaktstid är över 
Vårt rike blöder, fanan står i 
brand 
Aldrig, aldrig, aldrig 
återvända 

Svea stormaktstid till ända 
[x2] 

(De togs förgivet 
Bragda om livet 
Vem lät det hända 
Stormaktstid till ända) [x4] 
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Bilaga 2- Stefan Andersson: 

Skeppsråttan  

1. Visan om Caspar 
Mattsson  
Caspar Mattsson är mitt 
namn, 
jag håller allt som oftast till i 
Brännö hamn. 
Precis som far så är jag lots. 

Det är sånt där som går i arv 
sånt där som går i arv, sånt 
där som går i arv. 
Jag håller utkik från vårt berg 
och trots att vind sliter genom 
ben och märg. 
så kastar jag mig ut som ett 
ledsagarljus när ett 
skepp ger salut 

Och där kom så ett skepp, ja 
det vackraste jag sett med 
segel så vita mot det blå 
Jag sprang ner och gjorde 
loss från både ankare och 
tross 
och rodde ut för att ta mig 
ombord 
och kapten sa goddag ni är 
lots, det var bra jag lämnar 
mitt fartyg i er hand 
Jag sa kapten, bara lugn i 
dessa vatten är jag kung 
jag har seglat här sedan jag 
var barn 
och kapten ert skepp, det är 
det vackraste jag sett 
ert skepp, det är det vackraste 
jag sett 

Götheborg var skeppets namn 
på väg att lossa i en hamn 
med samma namn 
det hade last från Asien dit 
det gick för längesen för att 
segla hem igen 

Jag tror min far skulle varit 
stolt om han kunnat se sin 
son i sin nya roll 
som en fartygsamiral på kryss 
på ett hav 
bland måsar och skval 

Ja där gick så ett skepp, ja det 
vackraste du sett med segel så 
vita mot det blå 
och där blåste en vind och 
den smekte min kind vad det 
var härligt att leva ändå 
och kapten höll ett tal följt 
utav ett hurra när han gav 
order om att skjuta salut 
för att hälsa till dem som 
väntade honom hem för resan 
den led mot sitt slut 
Men plötsligt med ett brak 
blev skeppet till ett vrak 
när vi gick upp på 
Hunnebådans grund 

Alle man lämna skeppet 
lämna skeppet alle man och 
sök er mot land 
rädda det som räddas kan och 
sök er sen mot land och sök 
er sen mot land 

Ja där sjönk nu ett skepp, ja 
det vackraste du sett med 
segel så vita mot det blå 
och det stod där stund uppå 
Hunnebådans grund 
innan hon sakta sjönk ner i 
det blå 
Och kapten - ert skepp, det 
var det vackraste jag sett 
ert skepp, det var det 
vackraste jag sett 
Kapten - ert skepp, det var 
det vackraste jag sett 
ert skepp, det var det 
vackraste jag sett 

2. Det är nåt som bor i min 
kropp 
det är nå't som bor i min 
kropp det är nå't som bor i 
min kropp 
kan någon där i himmelen få 
det hela att hålla opp 
jag orkar inte längre, min själ 
den går itu 

av andemakt jag är besatt det 
är nå't som bor i min kropp 
i skenet utav facklor bars jag 
in uppå en säng 
framför altaret i kyrkan att 
beskådas av var dräng 
och tretton var de präster som 
samlades i ring 
för att driva ut demonen som 
i min kropp tagit sig in 
i min kropp tagit sig in i min 
kropp tagit sig in 
det är nå't som bor i min 
kropp det är nå't som bor i 
min kropp 
kan någon där i himmelen få 
det hela att hålla opp 
jag orkar inte längre, min själ 
den går itu 
av andemakt jag är besatt det 
är nå't som bor i min kropp 
Karine var mitt namn och det 
mässades i kyrkan 
fader vår i himmelen - ge 
denna kvinna styrka 
när prästerna nu frågade vem 
som i mig bodde 
så svarade jag med okänd röst 
att de talade med den onde 
att de talade med den onde att 
de talade med den onde 
det är nå't som bor i min 
kropp det är nå't som bor i 
min kropp 
kan någon där i himmelen få 
det hela att hålla opp 
jag orkar inte längre, min själ 
den går itu 
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av andemakt jag är besatt det 
är nå't som bor i min kropp 
när prästerna nu frågade hur 
jag kunde sättas fri 
så svarade den onde att hon 
min kommer förbli 
tills den dagen då ni präster 
och människor i trakten 
har bränt era lockar och det 
dyrbara och prakten 
för prakten den är min för 
prakten den är min 
det är nå't som bor i min 
kropp det är nå't som bor i 
min kropp 
kan någon där i himmelen få 
det hela att hålla opp 
jag orkar inte längre, min själ 
den går itu 
av andemakt jag är besatt det 
är nå't som bor i min kropp 
det är nå't som bor i min 
kropp det är nå't som bor i 
min kropp 
kan någon där i himmelen få 
det hela att hålla opp 
jag orkar inte längre, min själ 
den går itu 
av andemakt jag är besatt det 
är nå't som bor i min kropp 
av andemakt jag är besatt det 
är nå't som bor i min kropp 

3. Svenska liljor  
jag är soldaten, den som du 
förlitar dig på 
den du försåg med gevär och 
lärde marschera 
allt för din skull, allt för din 
skull 

jag är soldaten utan namn, 
mig kommer ingen minnas 
när krutröken lagt sig och 
solen gått ner 
allt för din skull, jag gör allt 
för din skull 

här plockar du inga svenska 
liljor, här plockar du inga 
svenska liljor 
så länge jag och min kamrat 
står upprätt kvar uppå 
Älvsborgs murar 

jag är soldaten, den som löd 
de order som gavs 
då horisonten fylldes av 
fiendens skepp 
allt för din skull, jag gör allt 
för din skull 
löjtnant Lilja höll ett tal – han 
vår oro ville stilla 
och gjuta mod i den själ som 
var redo att slåss 
jag gör allt för hans skull, jag 
gör allt för hans skull 

här plockar du inga svenska 
liljor, här plockar du inga 
svenska liljor 
så länge jag och min kamrat 
står upprätt kvar uppå 
Älvsborgs murar 

jag är soldaten, den som såg 
hur vi mottog ett brev 
från danskarnas flotta och en 
stolt amiral 
och jag visste så väl vad han 
ville vårt befäl 
jag är soldaten, den som såg 
hur ett oöppnat brev 
blev skickat tillbaks samma 
väg som det kom 
det var ordlösa ord som 
dansken förstod 

här plockar du inga svenska 
liljor, här plockar du inga 
svenska liljor 
så länge jag och min kamrat 
står upprätt kvar uppå 
Älvsborgs murar 

hundra kanoner gav eld – vart 
jag såg var det smärta och 
blod 
våra murar blev grus och vår 
fana den brann 
men jag fortsatte slåss, jag 
fortsatte slåss 
just när allt tycktes slut fick 
vi hjälp ifrån Hisingens 
strand 
med en glödande hälsning 
mot Tordenskiolds skepp 
det var Holstein som sköt och 
hälsningen löd 

här plockar du inga svenska 
liljor, här plockar du inga 
svenska liljor 
så länge jag och min kamrat 
står upprätt kvar uppå 
Älvsborgs murar 

jag är soldaten, den som du 
förlitar dig på 
den du försåg med gevär och 
lärde marschera 

4. Repet som brast  
jag bär så många namn 
skarprättare, bödel, 
mästerman 
i min kropp ett hjärta bor jag 
sover kanske sämre än du tror 
dit där inga änglar bor kan 
jag skicka var bror 

om synden hans är stor 
och jag tror att där inga 
änglar bor 
får han sona sina brott med 
elden mot sin kropp 
en förfalskare är dömd tio 
sedlar hittades uti hans rum 
för denne pojkes svek har jag 
order om att tillverka ett rep 
dit där inga änglar bor kan 
jag skicka var bror 
om synden hans är stor 
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och jag tror att där inga 
änglar bor 
får han sona sina brott med 
elden mot sin kropp 
givakt - för fången fram 
givakt - lägg repet kring hans 
hals 
givakt - hör Johannes sista 
ord 
men orden han behöll och 
Johannes Bramberg genom 
luckan föll 
vi hörde ljudet av ett - vi 
hörde ljudet av ett rep, då det 
brast 
men vad nu, vad står på 
Herregud, men gör nå't då 
Herregud, han lever än, han 
lever än 
Herregud, skär loss honom då 
Herregud, slå åder på'n 
Herregud, han lever än, han 
lever än 
trots att han begrep att högre 
makter kapade hans rep 
så hängde han sig själv en 
ljus och stjärnklar natt uti sin 
cell 
och han tror att där alla 
änglar bor 
har han hamnat denne bror 
trots att syndens hans var stor 
och han tror att där alla 
änglar bor 
är han förlåten sina brott - där 
råder kärlek tro och hopp 

5. Vinthunden 
Med en huggare ut i min 
hand 
och en pistol som blänkte så 
grant 
Steg jag ombord på min 
galliot 

för att kapa i konungens 
namn 

Jag styrde Vinthunden ut 
emot väst 
det var det skepp som för 
ämnet var bäst 
Vi gick till havs med arton 
man 
och med fyra kanoner på 
däck 

Jag är pirat, sanktionerad av 
vår kung 
Jag är pirat, både vacker och 
ung 
Oeoo Oeoo 
Här går ett sjörövarskepp på 
det blå 

Vi var svenskar, men 
flaggade falskt 
för att med fienden få dansa 
en vals 
Att rätt och slätt få komma 
tätt 
inpå kölen på danskt eller 
norskt 

Vid horisonten skymtade en 
mast 
en trenne mastad holländsk 
fregatt 
Håll krutet torrt i vind och 
blåst 
för nu gäller det dem eller oss 

Jag är pirat, sanktionerad av 
vår kung 
Jag är pirat, både vacker och 
ung 
Oeoo Oeoo 
Här går ett sjörövarskepp på 
det blå 
Under skottlinjen tog vi oss 
in 
vi halade flagg och den 
svenska fick vind 
Sen slog vi ut matroser sju 
med en granat som vi kastade 
ombord 

Och sen så äntrade vi skeppet 
i hast 
och gjorde lika med skeppare 
och gast 
Sen gick jag hem med priser 
fem 
för att bli adlad till 
Gathenhielm 

Jag är pirat, sanktionerad av 
vår kung 
Jag är pirat, både vacker och 
ung 
Oeoo Oeoo 
Här går ett sjörövarskepp på 
det blå 
Oeoo Oeoo 
Här går ett sjörövarskepp på 
det blå 

6. Lågornas rov 
Jag byggde ett hus utav fura 
och grus, 
modellen för den fattiges 
hem. 
Jag låg där och sov uti min 
alkov när dörren slogs upp av 
en vän. 
Jag skyndade mig ut för det 
brann i mitt hus, 
jag hade glömt att släcka ett 
ljus. 
Men huset mitt är borta, det 
är borta 
jag såg hur det brann och 
försvann. 
Ja huset mitt är borta, det är 
borta. 
Borta i lågornas rov. 
Vi kämpade och slet i ett 
ringlande led 
med spänner som langades 
fram. 
Men det var hett som i en 
ugn, att få släckt var en lögn 
och det var knappt man 
trodde det var sant 
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när lågorna spreds uti vårt 
kvarter, 
i sin brännande hunger för 
mer. 
Kvarteret det är borta, det är 
borta 
jag såg hur det brann och 
försvann. 
Kvarteret det är borta, det är 
borta. 
Borta i lågornas rov. 
Att släcka en brand utan 
brandman till hands, 
det var inget som visade gott. 
Så jag sprang efter hjälp, när 
en stämma så gäll 
gav hals över kyrkogårn´. 
Det var prästen som skrek 
från sitt klocktorn i ek, 
där det straffet för 
människorna svek. 
Men kyrkan den är borta, den 
är borta 
jag såg hur den brann och 
försvann. 
Ja kyrkan den är borta, den är 
borta. 
Borta i lågornas rov. 
Det var aska och sot efter 
lågornas rov, 
det var svart som den 
mörkaste natt. 
Utan någonstans att bo, utan 
hopp eller tro, 
strök jag fram som en 
herrelös katt. 
Ja allt som var kvar var ett 
rykande skal, 
och den skyldige; det var jag. 
Men staden den är borta, den 
är borta 
jag såg hur den brann och 
försvann. 
Ja staden den är borta, den är 
borta. 
Borta i lågornas rov. 
Jag huset mitt är borta, det är 
borta 

jag såg hur det brann och 
försvann. 
Hela staden den är borta, den 
är borta. 
Det var året då Göteborg 
brann. 

7. Juvelen i kronan  
Min mor födde mig ett 
mirakel i sig 
Hon mötte min blick, sa - en 
ängel jag fick! du är min 
vackra juvel 
Och vad som än sker vill jag 
att du vet! du är min vackra 
juvel 
Och jag växte upp började 
skolan en höst 
Jag satt vid min bänk när jag 
kallades hem, orden minns 
jag än 
Din mor har gått bort, 
färgerna blev till grått i en 
vacker juvel 
Vacker juvel vad kan gå fel 
Ingen vacker syn det som 
bjöds på menyn 
Min far han drack och mina 
händer jag stack i hans 
plånbok en natt 
En örfil jag fick och sen så sa 
han stick! till sin vackra juvel 
Jag träffade en vän mitt 
hjärtas låga hon tänt 
Hennes far jag fick se, för nu 
skulle det ske! om hennes 
hand jag skulle be 
Han sa - en trashank som du 
vill ta min dotter till fru, du 
var just en vacker 
juvel 
Vacker juvel vad kan gå fel 
En pojke blev man och jag 
hankade mig fram 
För att försörja mig nu blev 
jag en simpel tjuv, en mycket 
sorglig figur 

Bland lagar och trams gick 
jag balans i en evig dans 
Blev impopulär både här och 
där 
För lagens långa arm var jag 
ett ökänt namn som skulle 
skrämmas fram 
Vi lekte råtta och katt, till slut 
de hann mig ifatt, nu var det 
schack och matt 
Vacker juvel vad kan gå fel 
Ja, nu är du fast nu får du stå 
ditt kast sa konstapeln helt 
krasst 
Och vill du veta ditt straff, då 
kan jag säga dig att 
Först så får du en smäll och 
sen så väntar en cell i 
Skansen Kronan ikväll 
Skansen Kronan minsann ja, 
den är fasligt grann 
Men det är nå't som är fel, jag 
säger som det är! Kronan 
saknar juvel 
Om detta blir mitt hem, då 
står jag gärna till tjänst som 
dess vackra juvel 
Vacker juvel vad kan gå fel 
Vacker juvel vad kan gå fel 

8. Skeppsråttan 
Jag smög mig ombord, på ett 
skepp där det låg. 
För ankar min vän, för så 
länge sen. 
Jag var blott nio år, men 
redan i vår, 
var jag redo att kasta loss. 
Så jag lämnade mor, utan ett 
ord, 
med jämmer och sorg, uti 
Göteborg. 
Jag gömde mig i en 
presenning jag såg, 
och det var nu där som jag 
låg, 
när Erik Morén som var 
skeppets kapten, 
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han hittade mig och harklade 
sig. 
"Ni lik som ett bär en 
skeppsråtta är, 
så dig kastar jag överbord." 
Kapten jag är man, jag kan 
allt som du kan. 
Jag kan svära och slåss, 
o splitsa en tross. 
Jag kan ta ut en kurs, 
mot en främmande kust. 
Jag kan mer än du vet, 
låt mig följa med. 
Jag fick stanna kvar, men fick 
inget betalt, 
men var ändå glad, för kläder 
och mat. 
Mot kina vi gick, det var 
längre än långt. 
allt jag såg var en grå 
horisont. 
Men en vän jag nu fick, 
i en pojke ombord, han var 
äldre än jag, 
och han log som en sol, 
när vi hjälptes åt, med att 
svabba ett däck, 
eller i nån matros sätta 
skräck. 
Men det bästa ändå, var när 
kapten låg och sov. 
Ja då smög vi omkring på 
kanondäckets vrår, 
och drömde oss till att få gå 
till attack, 
och slåss mot pirater och 
pack. 
Kapten jag är man, jag kan 
allt som du kan. 
Jag kan svära och slåss, 
o splitsa en tross. 
Jag kan ta ut en kurs, 
mot en främmande kust. 
Jag kan mer än du vet, 
låt mig följa med. 
Min vän han blev sjuk, och 
lämnade mig. 
Han blev begravd, uti ett hav, 

vi höjde en skål och min kind 
rann en tår, 
jag minns knappt någonting 
alls. 
Med kaptens försorg låg jag 
nu i min koj 
uppfylld av sorg låg jag 
ensam och loj. 
Jag vaknade upp först när vi 
sköt salut 
då resan den led mot sitt slut. 
Åh viken syn som mötte till 
havs, 
en roende lots som vi tog 
ombord. 
Från Brännö han var, han sa 
han var bra 
men satte oss rakt på ett 
grund. 
Kapten jag är man, jag kan 
allt som du kan. 
Jag kan svära och slåss, 
o splitsa en tross. 
Jag kan ta ut en kurs, 
mot en främmande kust. 
Jag kan mer än du vet, 
låt mig följa med. 

9. Visan om Metta Fock  
Det var sommaren då himlen 
brann 
Uti Trävattna fagra land 
Då Charlotta och Abraham 

Gav upp andan och försvann 
Rykten gick det var hustruns 
hand 
Som förgiftade barn och man 
Kanske hon vill bekänna allt 
Uti fästningens mörka valv 

På kommendantshusets vind 
går en kvinna omkring 
Hon dansar i skepnad av 
skugga och vind, när hon 
sjunger 
Om det där som hon 
drömmer 

Att någon på jorden skall ge 
henne ro 
Att någon nu levande skall 
henne tro 
Att hon sörjer den sanning vi 
döljer 

Glöm inte mig, glöm inte bort 
mig 
Glöm inte mig, glöm inte bort 
mig 

Hon fick med sig en 
silvertråd 
Att brodera ett brev om nåd 
Adresserat till konungen 
Han som rår över sanningen 
Inte trodde han hennes ord 
Metta Fock blev nu bränd för 
mord 
I november på Fagredsmon 
Det var hösten då himlen dog 
På kommendantshusets vind 
går en kvinna omkring 
Hon dansar i skepnad av 
skugga och vind 

10. Ett slödder som jag 
Jag åkte fast för lagen - 
sjunde gången nu i år. 
Att neka tycktes dumt, då en 
konstapel nu såg 
hur jag la min han uppå 

en syltburk eller två. 
Jag började fundera på vilket 
straff jag skulle få. 
Jag sa vi gör väl som vi 
brukar och du slår mig gul 
och blå 
i en gränd eller så 
och sen så kan vi båda gå. 
Han sa nej, nej, nej - det var 
inte det jag tänkt mig. 
nej, nej, nej det var inte det 
han tänkt sig. 
Han tog mig ut i kragen och 
sen började vi gå. 

!53



Han ville veta hur jag kunde 
sjunka till en såpass 
skamligt låg nivå 
det kunde jag inte svara på. 
Vi hamnade vid Stortorget 
och mitt hjärta började slå. 
Ja men du kan väl inte mena 
att jag vid skampålen skall stå 
och med bojor beslås 
konstapeln är det så? 
Han sa nej, nej, nej - det var 
inte det jag tänkt mig. 
nej, nej, nej det var inte det 
han tänkt sig. 
För övrigt skall väl sägas att 
konstapeln var rätt schysst. 
Ja, det var inget fel på honom 
ja, kanske något tyst, 
kanske aldrig blivit kysst, 
det var väl därför han var 
tyst. 
Jag gjorde mig nu redo att i 
fängelse få gå. 
Ja, det var ett sätt att hindra 
mig att fler brott begå 
att sättas bakom lås 
och släppas ut i vår. 
Han sa nej, nej, nej - det var 
inte det jag tänkt mig. 
nej, nej, nej det var inte det 
han tänkt sig. 
En oro i min kropp började 
sakta krypa fram, 
när han tog mig på en 
promenad Sillgatan fram 
ner till Göteborgs hamn, 
där bara ångbåtar fanns. 
Jag la benen på min rygg och 
försökte springa därifrån, 
men konstapeln han var 
snabb och sen kastade han 
mig på 
en båt som skulle gå 
och sen vinkade han hejdå. 
Jag sa nej, nej, nej - det var 
inte det jag tänkt mig. 
nej, nej, nej det var inte det 
han tänkt sig. 

Amerika här kommer jag och 
jag hoppas på ett land 
där sylten smakar bättre än 
den gjort i Svealand. 
Och att lagens långa arm 
är kort och overksam. 

11. Amen 
Låt alla klockor ringa min 
fader konungen är död 
Låt alla människor veta att 
sorgens färg är röd som blod, 
så röd som blod 

Amen farväl, min vän amen 
vi ses igen i himmelen 

Jag sitter på en stol når nästan 
marken med min fot 
Och alla runtomkring alla 
smeker de min kind min hud 
min hand min hals 

Amen farväl, min vän amen 
vi ses igen i himmelen 
Amen farväl, min vän amen 
vi ses igen i himmelen 
Vi ses igen i himmelen vi ses 
igen i himmelen vi ses igen i 
himmelen 

I guld och silvertråd bärs jag 
fram av åtta män 
Och alla bugar sig åh, vad jag 
längtar hem till mig, till dig, 
till oss 

Amen farväl, min vän amen 
vi ses igen i himmelen 
Amen 

12. Kalmar nyckel 
Kalmar Nyckel är dess namn 
Kalmar Nyckel hennes namn 
Kalmar Nyckel är det stolta 
skeppets namn 

vi skall gå mot Delaware 
både med kärlek och gevär 
och det hopp som manskapet 
bär 
i en ask har jag sparat ett frö 
att planteras invid en sjö 
så att jag kommer ihåg var 
jag kommer ifrån 
när det doftar av äppel och 
blom 
först en planta så späd, sen ett 
storslaget träd 
ett minne av Sveriges gudom 
käre bror 
dags att knyta våra skor 
och från berget där vi bor 
gå ner - vi ser det aldrig mer 
så tänk på det för sen är det 
för sent 
käre bror 
dags att ta farväl av mor 
hennes eget kött och blod 
hon vet - hon ser oss aldrig 
mer 
så tänk på det för sen är det 
för sent 
Kalmar Nyckel är dess namn 
Kalmar Nyckel hennes namn 
Kalmar Nyckel är det stolta 
skeppets namn 
vi skall gå mot Delaware 
både med kärlek och gevär 
och det hopp som manskapet 
bär 
i en ask har jag sparat ett frö 
att planteras invid en sjö 
så att jag kommer ihåg var 
jag kommer ifrån 
när det doftar av äppel och 
blom 
först en planta så späd, sen ett 
storslaget träd 
ett minne av Sveriges gudom 
käre bror 
ser du trädet där hon stod 
här på Ramberget i fjol 
och skrev ditt namn uti en ek 
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så tänk på det för sen är det 
för sent 
käre bror 
det är dags att gå ombord 
för att lämna sköna nord 
du vet - vi ser det aldrig mer 
så tänk på det för sen är det 
för sent 
Kalmar Nyckel är dess namn 
Kalmar Nyckel hennes namn 
Kalmar Nyckel är det stolta 
skeppets namn 
vi skall gå mot Delaware 
både med kärlek och gevär 
och det hopp som manskapet 
bär 
i en ask har jag sparat ett frö 
att planteras invid en sjö 
så att jag kommer ihåg var 
jag kommer ifrån 
när det doftar av äppel och 
blom 
först en planta så späd, sen ett 
storslaget träd 
ett minne av Sveriges gudom 
först en planta så späd, sen ett 
storslaget träd 
ett minne av Sveriges gudom 

13. Här ska staden ligga  
Här har du din pengar du 
danske soldat 
Det trodde du väl aldrig 
Men nu får du ge dig av 

Ta med dig dina gevär och 
lämna oss ifred 
Du har väl inte glömmt viss 
fred i Knäred 
Jag är här för att lösa en skuld 
till ditt land. 
Jag har en miljon daler i 
silver i min hand. 
Det är somma för att lösa 
Älvsborg inte sant? 
Om du frågar mig nu så är det 
värt varenda slant. 

Refräng x2 
Så ale ale ale ale 
Ta de här och försvinn 
härifrån. 

Jag ska bygga en valgrav runt 
en vacker stad. 
Ja här ska staden ligga med 
gata och kanal. 
Jag ska bygga ett torg, en 
park och en lund. 
Jag ska bygga en plats där 
man ska sova lugnt. 
Men tro inget annat kung 
Kristan min vän. 
Kanoner får du smaka om du 
kommer hit igen. 
Om jag var som du, skulle jag 
tänka just så. 
Om jag var som du skulle så 
jag börja att gå. 

Refräng x2 
Så Ale ale ale ale 
Ta det här och förvinn 
härifrån. 

Jag vill passa på att rikta ett 
tack. 
Till det Svenska folket som 
betala den skatt. 
Som köpte oss en hamn med 
sikt väster ut. 
Historien avgör om det var ett 
rätt beslut. 
Och kanske är det som om 
några hundra år. 
Så blickar någon bakåt när 
staden fyller år. 
Och skänker en tanke till den 
svunna tid. 
Och till dem som byggde stad 
de lever i. 

Så Ale Ale Ale Ale. 
Så ta det här och försvinn 
härifrån 

Mitt namn är Gustav Adolf 
och en gång var jag kung. 
Jag bar på kungakronan, fast 
den ibland var tung. 
Mitt namn är Gustav Adolf 
och en gång var jag ung. 
Jag stred för västra Götaland. 
Och dess blomande ljung. 

Så Ale Ale Ale Ale 
Så ta det här och försvinn 
härifrån. 

14. Hönsafesten 
Jag skålar för de vänner som 
sitter här till bords 
Jag skålar för de bröder som 
föll överbord 
I ett stormande hav – en 
sjuhelsikes grav 

Men vi visste vad vi gjorde 
när vi gav oss av 
Satte segel mot fjärran mot 
ett äventyr 
Jag säger skål, jag säger skål, 
Jag säger skål, jag säger skål, 
skål, skål, 
Borta bra men hemma bäst 
Och vad passar allra bäst, om 
inte en hönsafest 
Borta bra men hemma bäst 
och vad passar allra bäst, om 
inte en hönsafest 

Jag skålar för den flicka som 
lämnade mig i fjol 
Och vill nu invitera var flicka 
till bords 
För lommorna är fulla av 
pengar må ni tro 
För här ser ni en sjöman som 
vägrade dö 
För kulor och pirater pest 
eller sjö 
Jag säger skål, jag säger skål, 
Jag säger skål, jag säger skål, 
skål, skål, 
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Borta bra men hemma bäst 
Och vad passar allar bäst, om 
inte en hönsafest 
Borta bra men hemma bäst 
och vad passar allara bäst, om 
inte en hönsafest 

Jag skålar för det skeppet 
som gick till Asien 

Jag skålar för kaptenen och 
vår superkargör 
Vi är fattiga och rika - men 
ändå var vi lika 
När vi passerade ekvartorn 
och la vår hönsa peng 
Jag säger skål, jag säger skål, 
Jag såger skål, jag säger skål, 
skål, skål, 

Borta bra men hemma bäst 
Och vad passar allara bäst, 
om inte en hönsafest 
Borta bra men hemma bäst 
Och vad passar allra bäst, om 
inte en hönsafest.  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