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Abstract 

The use of history is the concept of people using and analyzing history in the society for 
various purposes. Study in this area has largely emerged because there are many different 
reasons for people and societies to be interested in history. To investigate the use of history, a 
historical material needs to be present in some form. With this study, I intend to show how 
older tourist guidebooks can provide such materials of study and therefore I use travel 
guidebooks about Tallinn released under the USSR (Estonian SSR) between the years 1960 to 
1990. The analysis is based on Klas-Göran Karlsson's (Professor of History) typology of 
seven different uses of history: scientific, existential, moral, ideological, political, educational, 
non-use of history and a commercial use of history. This paper has highlighted several 
different historical dimensions in travel guides and reasons why they can be analyzed. Results 
of this study show that the travel guides can act as a medium for existential orientation and 
that they can function as a communicational, educational and an interest raising tools. They 
can also develop a critical approach towards historical events and help to "sell" history 
through various commercial products. Thus, tourist guidebooks can be used and analyzed 
more systematically by professionals, interested individuals or a group who feel the need, 
desire or interest in the way history can be used in their practices. 

Keywords: the use of history, travel guidebooks, Soviet Union, Estonia  

Sammanfattning 

Historiebruk handlar om hur människor använder och analyserar (brukar) historia i samhället 
för olika syften. Studieområdet har till stor del vuxit fram eftersom det finns många olika skäl 
att intressera sig för historia. För att undersöka historiebruk behövs ett studieobjekt som på 
något sätt tar upp historia. Med denna uppsats ämnar jag undersöka hur äldre reseguider kan 
utgöra sådana studieobjekt och därför kommer reseguider om Tallinn från Estniska SSR 
utgivna mellan 1960 till 1990 användas i historiebruksundersökningen. Analysen utgår från 
historieprofessorn Klas-Göran Karlssons typologi med sju olika historiebruk – ett 
vetenskapligt, ett existentiellt, ett moraliskt, ett ideologiskt, ett politiskt-pedagogiskt, ett icke-
bruk av historia och ett kommersiellt. Undersökningen har belyst flera olika historiska 
dimensioner i reseguiderna och motiv till varför de kan analyseras. Resultatet av 
undersökningen visar på fyra punkter. Den första är att reseguiderna kan agera medium vid 
existentiell orientering. Den andra att de kan fungera som kommunikations-, kunskaps- och 
intresseprocess. Den tredje punkten är att de kan utveckla ett kritiskt förhållningssätt och 
fjärde punkten handlar om att reseguiderna kan vara motiv för att “sälja” historia vid 
utvecklingar av olika kommersiella produkter inom exempelvis turismen. Likaså att 
reseguiderna kan nyttjas och analyseras av antigen en individ eller grupp som känner behov, 
önskan eller intresse. 

Nyckelord: historiebruk, reseguider, Sovjetunionen, Estland  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1. Inledning 

I det kommande avsnittet presenteras en introduktion till ämnesområdet. Vidare följer en 
problemdiskussion som leder fram till uppsatsens syfte, frågeställningar, avgränsningar och 
urval.  

!
1.1 Bakgrund 

Reseguider är viktiga inslag i turisminfrastrukturen eftersom de sprider information, bygger 
upp image och förmedlar olika bilder av olika platser. De agerar informatörer och förser oss 
med praktisk information om ett resmåls utbud, samhälle, historia, kultur och geografi. 
Reseguider och broschyrer har i stort fångat mitt intresse som källor och då speciellt sådana 
om Tallinn utgivna under åren Estland var sovjetrepublik mellan 1960 till 1990 – den 
tidsperiod västerländsk turism etablerades och växte i Estland. Materialet berättar nämligen så 
mycket mer än om bara turiststaden Tallinn genom olika tidsperioder. De skildrar även flera 
intressanta historiska tillbakablickar, ger insikt i det sovjetiska samhället och olika 
framtidsvisioner vilka alla ligger till grund för uppsatsens ämnesområde. Jag ämnar undersöka 
innehållet i reseguiderna från Estniska SSR genom att visa på hur en strukturerad mall kan 
användas vid granskning, tolkning och analys av materialet. Jag hoppas samtidigt att 
uppsatsen går att betrakta som en resurs inom den turismhistoriska forskningsinriktningen 
eller för de intresserade av ämnet turismhistoria.  

!
1.2 Problemdiskussion 

Den första researrangören att arrangera resor till Estniska SSR var Intourist, vars verksamhet 
inrättades i Sovjetunionen av Josef Stalin år 1929. Utländsk turism, vilket uppmuntrades från 
1960-talet och framåt, var då i stort sett begränsad till huvudstaden Tallinn (Unwin 1996, s. 
266). Som den största researrangören i Estniska SSR var Intourist ansvarig för den stora 
majoriteten av turister som både trädde in och vistades i landet och så förblev det ända fram 
till början av 1990-talet då Estland blev självständigt. Intourist ansvarade under samma 
tidsperiod även för majoriteten av det turistmaterial som producerades om Tallinn och detta 
material kom att bli betydelsefullt av flera skäl. Bland annat tjänade materialet ett syfte med 
att måla upp en positiv bild av Sovjetrepubliken vilket gjorde att turistguiderna blev viktiga 
förmedlare av Sovjetunionens ideologiska och politiska hållning (Kostiainen 2002). Efter 
Sovjetunionens fall etablerades nya aktörer på marknaden i Estland och likaså ett nytt 
turistmaterial. I skrivande stund finns det dock fortfarande kvar ett omfattade turistmaterial 
från Estniska SSR och med utgångspunkt från detta efterfrågar jag en mall för hur vi kan 
analysera materialet samt undersöka vad textinnehållet berättar och förmedlar. Det 
förekommer inte sedan tidigare en sådan sammanställning och ämnet anser jag inte vara 
belyst på ett tillräckligt distinkt sätt. 
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Det finns förvisso forskning om själva turismen i Sovjetunionen. Exempelvis från 
historieforskaren Auvo Kostiainen som visar hur propaganda förekom i det turistmaterial 
västerländska turister använde under deras besök i bland annat Estniska SSR (Kostiainen 
2002). Det finns likaså exempel på hur Tallinn har utvecklat flera turismprodukter utav det 
sovjetiska arvet för att etablera nya turismupplevelser och attraktioner inom bland annat 
nischerna dark tourism, kulturarvsturism och litteraturturism (Se bland annat Kussi 2008). Det 
jag dock efterlyser är en typlära, en typologi, som går att använda som verktyg när 
reseguiderna analyseras. Hur historia används eller brukas, alltså det som inrymmer begreppet 
historiebruk, finner jag ytterst intressant. Därvid talar historieprofessorn Klas-Göran Karlsson 
om en typologi med sju olika historiebruk vilka fungerar som användbara analysverktyg. 
Typologin utgörs av ett vetenskapligt historiebruk, ett existentiellt, ett moraliskt, ett 
ideologiskt, ett politiskt-pedagogiskt, ett icke-bruk av historia och ett kommersiellt (Karlsson 
2009, s. 59). Jag ämnar med dessa visa hur det går att applicera historiebrukets typologi på 
reseguiderna för att identifiera olika historiska dimensioner. Jag vill även visa på hur 
typologin som angreppsätt går att använda som ett standardiserat brukbart verktyg när 
reseguiderna ska analyseras för olika syften eller sammanhang.  

!
1.3 Syfte 

I uppsatsen ämnar jag undersöka hur och vad för historia och information som konstrueras i 
reseguiderna från Estniska SSR. Med utgångspunkt från begreppet historiebruk ämnar jag 
föreslå hur historiebrukets typologi går att applicera på reseguiderna som en analytisk mall 
när olika historiska dimensioner i innehållet granskas. Granskningen utförs med hjälp av 
Klas-Göran Karlssons historiebrukstypologi och uppsatsens underlag är estniska reseguider 
från kommunisttiden utgiva mellan åren 1960 och 1990.  

!
1.4 Frågeställningar 

1. Vad finns det för olika historiska dimensioner att identifiera i reseguiderna med hjälp av 
historiebrukets typologi? 

2. Vilken dimension eller vilka dimensioner är mer framträdande än andra i reseguiderna? 

!
1.5 Avgränsningar och urval 

Uppsatsen är avgränsad till att studera material från 1960 till 1990. Denna avgränsning har 
gjorts eftersom att undersökningen syftar till att studera reseguider utgivna under tidsperioden 
västerländsk turism i Tallinn etablerades och expanderade. Totalt har 20 reseguider valts ut. 
Urvalet av empiriskt material har gjorts utifrån två huvudsakliga faktorer: det språk 
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reseguiden är författad på och tillgången på reseguider under åren jag ämnar undersöka. Jag 
har valt att utesluta material som inte är författade på engelska eller svenska, det vill säga 
språk jag inte behärskar flytande. Denna avgränsning har inneburit ett mindre bortfall på 
tillgängliga reseguider innan 70-talet eftersom majoriteten av engelska och svenska reseguider 
kommer från 70- och 80-talet. Jag ser dock inte bortfallet som något hinder för analysen. 
Tillgången på reseguider har också påverkats av Moskvas Olympiska Spel som arrangerade 
seglingsmomenten i Tallinn 1980. Av den anledningen producerades det fler reseguider på 
engelska och svenska under mitten av 70-talet fram till 80-talet. Samtliga 20 utvalda 
reseguider är alltså de enda som har levt upp till kriterierna beskrivna ovan. Urvalet av citat, 
bilder och exemplen i analysen har gjorts utifrån deras relevans och möjlighet att svara på 
uppsatsens syfte och problemfrågeställningar. Citat och bilder i analysen har även valts ut från 
olika år med ambitionen att skapa en så stor spridning som möjligt. Uppsatsen har inte som 
avsikt att peka på vad som är rätt eller fel att analysera. Som framgår i syftet ämnar 
undersökningen endast föreslå hur en analys kan utföras med hjälp av historiebrukets 
typologi. Uppsatsen ämnar inte heller inrikta sig på ett specifikt historiebruk utan i denna 
undersökning ges en översikt över samtliga historiebruk. Det finns tyvärr inte utrymme för att 
djupanalysera allt material, likaså gäller reseguidernas bildmaterial. Men jag anser att dessa 
val och bortval ger en aning om materialets potential, både som forskningsobjekt och 
historiekulturell artefakt. 

!
1.6 Uppsatsens disposition 

I det första kapitel ingår bakgrund, problemdiskussion och ämnespresentation. Här framgår 
uppsatsens syfte och frågeställningar. Sist i kapitlet presenteras avgränsningar och urval där 
det beskrivs inom vilken ram uppsatsen kommer att hållas. Det andra kapitlet omfattar en 
metoddiskussion, analysmetod och etikdiskussion. Det tredje kapitlet presenterar uppsatsens 
material genom en materialdiskussion. Det fjärde kapitlet, teoretisk referensram, ger en 
introduktion till begreppet historiebruk och dess studieområde. Vidare följer en beskrivning 
av Karlssons typologi över bruket av historia där sju olika historiebruk presenteras. Det 
empiriska kapitlet fem, inleds med en kortfattad presentation av Tallinns turismhistoria mellan 
åren 1960 till 1990. Sedan beskrivs reseguidernas upplägg och utformning. Sedan redovisas 
innehållet i reseguiderna genom olika exempel med utgångspunkt i de sju historiebruken. 
Undersökningen är uppdelad i sju olika delar, ett för varje historiebruk. I uppsatsens 
avslutande kapitel diskuteras analysresultatet som framkommit under undersökningen. 
Kapitlet tar även upp förslag på vidare forskning. Avslutningsvis presenteras fyra 
sammanfattade punkter av undersökningen med tillhörande slutord. 

!
!
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2. Metod 

I metodavsnittet redogörs uppsatsens metodiska angreppsätt där metoddiskussion, 
analysmetod och etikdiskussion presenteras. 

!
2.1 Metoddiskussion 

Vid metodiska angreppsätt görs en uppdelning mellan två slags studier, den kvantitativa och 
kvalitativa. Dessa beteckningar syftar till hur informationen som insamlas i undersökningen 
väljs att bearbetas och analyseras (Holme & Solvang 1997, s.13-15). Den förstnämnda, 
kvantitativ metod, menar Alan Bryman, professor i organisation och socialvetenskap, 
generellt karakteriseras av att den betonar kvantifiering vid insamling, tolkning och analys av 
data. Metoden bygger på att forskaren söker kvantifierbara svar i det som undersöks. Även att 
forskningsmetoden ofta grundar sig på siffror eller tillämpas på mer mätbara problem 
(Bryman 2002, s. 39-42). Kvalitativ forskning bygger däremot inte på statistiska processer 
utan utgår vanligtvis ifrån ett hermeneutiskt perspektiv, det vill säga fokus på tolkningen och 
förståelsen av insamlad data (Bryman 2002, s. 39-42). Enligt Bryman är kvalitativ forskning 
mer inriktad på ord än siffror och metoden lägger större vikt på hur informationen uppfattar 
och tolkar den sociala verkligheten (Bryman 2002, s. 39-42). Jan Hartman, filosofie doktor i 
teoretisk filosofi, förklarar det som att kvalitativ forskning i huvudsak intresserar sig för att 
betrakta olika fenomen, inte hur frekvent de förekommer, utan istället vilka fenomen som 
förekommer. Han menar också att metoden ger insikt i sociala fenomen och att den försöker 
nå förståelse för människors livsvärld och sättet de ser på sig själva (Hartman 2004, s. 
272-276). 

Inom ramen för olika kvalitativa metodsatser anser jag den kvalitativa textanalysen vara mest 
lämpad för min undersökning eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka ett textmaterial. 
Valet har också gjorts med utgångspunkt i frågeställningarna och det valda teoretiska 
perspektivet. Jag finner den kvalitativa textanalysen passande eftersom metodens angreppsätt 
tydligt fokuserar på själva analysen och tolkningen av materialets textinnehåll (Bryman 2002, 
s. 281). Den kvalitativa textanalysen är ett mycket vanligt tillvägagångssätt vid kvalitativa 
analyser och fördelar med analysmetoden är att den är bred, flexibel och lämplig att 
genomföra på olika sätt och utifrån olika teman (Bryman 2002, s. 505-510). Andra fördelar 
med kvalitativ textanalys är att metodansatsen går att använda när exempelvis olika 
företeelser, politiska åsikter, samhällsdebatter eller fenomen ska undersökas eller analyseras i 
ett textmaterial (Widén 2009, s. 136-137). Pär Widén, doktorand i pedagogiskt arbete, menar 
att det då kan röra sig om olika typer av texter såsom skriftliga dokument, 
informationsbroschyrer, tryckta källor, dagböcker och dagstidningar (Widén 2009, s. 
136-137). Även Göran Ahrne, professor i sociologi, och Peter Svensson, docent i 
företagsekonomi, menar att textanalysens användningsområde är mångsidigt och lämpar sig 
när olika egenskaper ska undersökas i ett textmaterial. Enligt Ahrne och Svensson öppnar 
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textanalyser upp möjligheten att undersöka människors föreställningar om samhället samt 
deras relationer till det. Även hur relationer i ett samhälle kan bidra till att skapa och 
upprätthålla visa identiteter. Ahrne och Svensson menar också att text kan studeras och 
analyseras som uttryck för rådande föreställningar i samhället där det exempelvis går att 
fördjupa analysen ytterligare genom jämförelser över olika tidsperioder (Ahrne & Svensson 
2009, s. 132). Dessa aspekter har jag haft i åtanke när mitt val av metod har gjorts.  

I artikeln Historiedidaktik: begrepp, teori och analys (2009) förklarar Karlsson att läroböcker 
eller vetenskapliga avhandlingar ofta är överrepresenterade som historieprodukter vid 
textanalytiska studier samt vid användning av historiebrukets typologi. En orsak menar 
Karlsson beror på att vi är vana vid att tänka på historia i anslutning till mer traditionella 
vetenskapliga inlärningar där exempelvis historieläroböcker utgör studieobjektet. Likaså att 
det endast skulle vara professionella historiker som ägnar sig åt att utforska historiekulturen 
(Karlsson 2009, s. 38-49). Hur vi skaffar oss kunskaper om historia är givetvis upp till envar 
men det blir allt vanligare att undersöka romaner, filmer eller andra medier som förmedlar och 
behandlar historia. Dessa medier kan dessutom vara lämpliga att använda olika historiebruk 
på (Karlsson 2009, s. 293). Karlsson skriver: “[…] en turistbroschyr, ett historiskt rollspel 
eller en specifik plats med historisk symbolladdning kan vara minst lika intressant som 
historiedidaktiska ‘texter’ eller studieobjekt” (Karlsson 2009, s. 39). Visst går det att ställa sig 
frågande till vad vi egentligen kan förvänta oss utav reseguider som förmedlare av exempelvis 
historiekunskap vid olika analyser. Framför allt med tanke på att de inte är renodlade 
läromedel och inte direkt avsedda för att vara en historieprodukt. Ändå är förstås varje 
reseguide en del av historien, en del av sin tid, och de berättar därmed något om denna tid. 
Därför ämnar jag på ett så konkret sätt som möjligt visa på hur en kvalitativ textanalys med 
hjälp av Karlssons typologi går att genomföra på reseguiderna. Vidare i nästa stycke beskrivs 
uppsatsens genomförande.  

!
2.2 Analysmetod 

Jag är medveten om att uppsatsens teoretiska ramverk, Karlssons typologi, och den kvalitativa 
textanalysen kan överlappa varandra då de båda går att betrakta som ett analytiskt verktyg. 
Överlappningen i sig behöver dock inte vara något problem utan jag ser istället fördelar med 
att de kompletterar varandra. När bearbetning av materialet utfördes så separerades arbetet i 
tre steg för att göra det så utförligt som möjligt. Först så kodades materialet vilket innebar en 
reduktion av data för att göra det insamlade textbaserade materialet mer hanterbart (Lindgren 
2014, s. 37). Kodning av materialet var ett viktigt tillvägagångssätt för att skapa överblick 
genom förenkling och sammanfattning av texternas innehåll. Även för att bena ut vad 
materialet hade att säga och för att få fram den mest användbara kunskapen. Målet med 
kodningen var att koka ner (reducera) materialet till en uppsättning betydelsefulla 
beståndsdelar för att vidare identifiera de allra mest centrala dragen i materialet (Lindgren 
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2014, s. 37). Jag ämnade finna generella eller typiska mönster i materialet kopplade till något 
av de sju olika historiebruken.  

Vidare har själva tematiseringen, presentation av data, betraktats som ett sorteringsarbete 
vilket har handlat om att hitta kopplingar och mönster som varit mest väsentliga för 
uppsatsen. Detta dels i relation till studiens teoretiska utgångspunkt, frågeställningarna och 
dels i förhållande till den kunskap jag själv utvecklade om materialets innehåll under 
kodningen. Målet med detta har varit att sortera in och “para ihop” innehållet i materialet med 
de sju olika historiebruken. Jag har då letat efter typiska drag som karakteriserar varje 
historiebruk. På så sätt ämnar uppsaten visa vilka historiska dimensioner, uttryck och 
perspektiv reseguiderna innehåller. Att studera och ordna materialet mer noggrant har också 
bidragit till djupare förståelse för materialet och de företeelser som studeras (Lindgren 2014, 
s. 40). När processen av kodning och tematisering blivit mättad, det vill säga tillräcklig, har 
materialet till sist summerats och slutsatser dragits. Det var i detta led all föregående aktivitet 
integrerades i ett försök till sammanhållen beskrivning och/eller förklaring av studieobjekten 
– alltså reseguiderna (Lindgren 2014, s. 41). 

De tre stegen kan kortfattat förklaras ha används i analysarbetes början för att först grovt 
ordna och sortera det insamlade materialet (kodning). Sedan för att mer noggrant ordna 
materialet och strukturera upp huvudmönster, varje historiebruk (tematisering). Slutligen föra 
samman resultaten så att de kan fungera som utgångspunkt för uppsatsens analys och 
slutsatser (summering) (Lindgren 2014, s. 34).  

!
2.3 Etikdiskussion 

Under forskningen är det viktigt att författaren förhåller sig till de etiska aspekterna som 
bildas utifrån den moral en människa besitter för omvärlden. Vetenskapsrådet (2011) föreslår 
termen forskaretik som betonar och avser forskarens relation till själva forskningsuppgiften 
och forskningsuppdraget. Det är betydelsefullt att författaren respekterar och talar sanning om 
omvärlden för att resultatet ska vara så troligt som möjligt (Vetenskapsrådet 2011, s.16).  

Inom de etiska aspekterna kan man skilja mellan intern och extern forskningsetik. Intern 
forskningsetik avser resonemang om etiska frågor som gäller själva hantverket, det vill säga 
forskarens ansvar gentemot forskningen och forskarsamhället. Även frågor om forskarens 
uppträdande i olika roller om ansvar i samband med exempelvis publicering och vetenskaplig 
oredlighet (Vetenskapsrådet, s. 16). Den externa delen handlar om forskningsetiken som rör 
frågor om hur personer som eventuellt medverkar i forskningen som försökspersoner eller 
informanter får behandlas. Exempelvis att dessa personer i största möjliga utsträckning ska 
skyddas från skador eller kränkningar i samband med att de medverkar i forskning 
(Vetenskapsrådet, s.16). 
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I min uppsats har den interna aspekten varit av stor betydelse under forskningsprocessen 
eftersom jag ämnat hålla mig till en god forskaretik, en god ordning i forskningen och målet 
att uppnå en god vetenskaplig kvalité. Detta har också varit viktigt för att undvika oklarheter. 
Jag har därför vid presentation av material och information i undersökningen varit tydlig med 
att visa varifrån den är inhämtad. Det har också varit angeläget att visa att information som 
publiceras kan styrkas och att den inte är påhittad eller förvrängd (Vetenskapsrådet, s. 12). 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!7



3. Material  

I materialavsnittet presenteras det valda materialet och en materialdiskussion. 

!
Materialet till undersökningen är valt utifrån målet att uppnå uppsatsens syfte och 
frågeställningar. Uppsatsens empiriska material består av 20 reseguider om Tallinn från både 
Estland och Sverige utgivna mellan 1960 till 1990. De är författade på engelska eller svenska 
samt utgivna av olika författare och bokförlag. En mer utförlig beskrivning av reseguiderna 
presenteras i stycket “reseguiderna” i den empiriska delen av uppsatsen. För att synliggöra 
helheten i undersökningen kommer jag i historiebruksanalyserna även koppla materialet till 
annan litteratur så som vetenskapliga artiklar, tidskrifter och rapporter inom ämnen uppsatsen 
belyser. När uppsatsen exempelvis belyser Estlands turismhistoria har främst studier från två 
författare används. Tim Unwin, professor i geografi, skriver om Estlands turismhistoria och 
utveckling i artikeln Tourist development in Estonia. Images, sustainability, and integrated 
rural development (1996). Den andre är historieprofessor Auvo Kostiainen som forskar om 
migration, resor och turismhistoria. Han har tidigare forskat om västerländska turisters 
reseupplevelser från Sovjetunionen vilket han presenterar i artiklarna The Soviet Tourist 
Industry as Seen by the Western Tourists of the late Soviet Period (2002) och Mass Tourists, 
Groups and Delegates: Travel from Finland to the Soviet Union from 1950 to 1980 (1998). 

I uppsatsens teoretiska kapitel behandlas begreppet historiebruk, vilket är ofrånkomligt att 
inte göra med tanke på uppsatsens karaktär. En god handledning inom det breda 
forskningsfältet finner jag hos Karlsson och hans utarbetade typologi med sju olika 
historiebruk. Den presenteras i boken Historia är nu, En introduktion till historiedidaktiken 
(2009), där även historieprofessorn Ulf Zander med flera medverkar. Peter Aronsson, 
professor i historiebruk och kulturarv, har också varit en god resurs med boken Historiebruk- 
att använda det förflutna (2004) där han diskuterar historiebrukets begrepp och 
användningsområde. Även Marianne Sjöland, doktorand, ger en god översikt och 
sammanställning av vad flera andra historiebruksforskare tidigare har forskat om i hennes 
publikation, Historia i magasin - En studie av tidskriften Populär Historias historieskrivning 
och av kommersiellt historiebruk (2011). Eftersom det har varit svårt att finna tidigare 
forskning eller analyser inriktade på Sovjet-Estniska reseguider kommer undersökningen 
istället ta del av tidigare forskning som berör hur reseguider överlag har används. Jag anser att 
sådan forskning är givande då den kan tillföra analysen fler andra dimensioner. 

!
!
!
!

!8



4. Teoretisk referensram 

Teoriavsnittet behandlar begreppet historiebruk och Karlssons historiebrukstypologi. 

!
4.1 Historiebruk 

Det går att studera historien utifrån flera perspektiv och olika historiesyner. Det går också att 
framställa delar av historien och det förflutna på olika sätt, exempelvis i olika sammanhang 
eller med olika syften. Begreppet historiebruk kan kortfattat förklaras som detta – hur historia 
används eller brukas. En enligt mig bra introduktion till begreppet ger Aronsson som 
sammanfattar det såsom: “De processer då delar av historiekulturen aktiveras för att forma 
bestämda meningsskapande och handlingsorienterade helheter” (Aronsson 2004, s. 17). 
Historiekultur definierar han vidare som: “De källor, artefakter, ritualer, sedvänjor och 
påståenden med referenser till det förflutna som erbjuder påtagliga möjligheter att binda 
samman relationen mellan dåtid, nutid och framtid” (Aronsson 2004, s. 17). Vid forskning 
menar Aronsson att begreppet bör sättas i ett bredare perspektiv. Det finns nämligen enligt 
honom en rad preciseringar och val att göra i olika riktningar beroende på syftet med 
uppsatsskrivandet eller forskningsuppgiften (Aronsson 2004, s. 18). Aronssons indelning av 
olika historiebruk är inte lika distinkt som Karlssons men han föreslår bland annat ett 
vetenskapligt, ett pedagogiskt och ett politiskt. Aronsson menar även att historiebruken inte 
bör betraktas som kompletta, utan snarare som analytiska redskap och idealtyper att följa när 
historiska områden ska studeras. De kan överlappa varandra och det finns möjlighet att 
använda flera historiebruk samtidigt (Aronsson 2004, s. 285-286).  

Karlsson har under många år forskat på historiebruket och om hur människor relaterar, 
använder och brukar historia. Han beskriver en detaljerad typologi med sju historiebruk vilket 
jag anser ger djupare förståelse för begreppet och dess användningsområde. Den första teorin 
som Karlsson presenterade framställdes ursprungligen i avhandlingen Historia som vapen: 
historiebruk och Sovjetunionens upplösning 1985-1995 (1999), för att analysera historiebruk i 
de sovjetiska och ryska samhällena. Den bestod då av fem olika sorters historiebruk men har 
över tid utvecklats till sju olika typer av historiebruk (Karlsson 2009, s. 58). Denna typologi 
menar Karlsson är en analysmall som illustrerar hur historia på olika sätt kan brukas och 
faktiskt brukas (Karlsson 2009, s. 58). Han gör inte anspråk på typologins fullständighet, utan 
betonar att historiebruken kan överlappa varandra eller verka parallellt. Ändå menar han att de 
kan skapa en god uppfattning om vilken funktion historien fyller i samhället. Typologin kan i 
vid mening förklaras handla om människans sökande efter sammanhang och mening i 
tillvaron. Som ett instrument syftar den till att visa hur historia kan brukas utifrån olika behov 
eller intressen (Karlsson 2009, s. 58-59). Karlsson sammanfattning av typologin lyder:  

Tanken är att typologin analytiskt ska kunna appliceras på olika samhällen och olika tider, för att 
ge kunskap om likheter och skillnader i frågor om historiebruket i samhällen. Men tanken är också 
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att historiebrukare ska få ett redskap för att reflektera över sitt eget bruk av historia, och över 
historiens roll i samhället över huvudtaget (Karlsson 2009, s. 59). 

Karlssons teori med sju olika historiebruk använder jag i uppsatsen som analysverktyg när 
olika dimensioner och historiekulturella uttryck undersöks i reseguiderna. Det är med denna 
typologi som jag försöker närma mig reseguiderna och de sju olika historiebruken. Dessa har 
jag sammanfattat och är följande: 

!
1. Vetenskapligt historiebruk 

Inom det vetenskapliga historiebruket finns det en avsikt att förse samhället med relevant 
historisk fakta. Det görs genom att analysera källmaterialet kritiskt utifrån en viss 
forskningstradition eller kritiska realistiska historiska frågeställningar. Syftet är att kritiskt 
granska varför vårt samhälle ser ut som det gör, ge förklaringar till hur det istället kunde ha 
sett ut eller belysa andra alternativa förklaringar till historien. Det vetenskapliga    
historiebrukets funktioner ligger dels i att försöka fastställa en sanning, dels i att granska samt 
ifrågasätta och även att omtolka etablerad fakta. Brukare av det här kan exempelvis vara 
historiker och historielärare (Karlsson 2009, s. 57-58) 

2. Existentiellt historiebruk 

Det här bruket handlar om att vi människor har ett behov av att minnas, glömma eller stärka 
en identitet i ett samhälle satt i en snabb förändring eller satt under stark press. Det 
existentiella historiebruket förekommer oftast i samhällen som har upplevt (eller upplever) en 
konflikt, en eller flera traumatiska upplevelser. Eller när det handlar om historiska övergrepp 
mot folkgrupper. Alla människor kommer någon gång att uppleva det här behovet men det 
kan då förekomma i olika samhällen, generationer eller tidsperioder. Tydliga exempel på 
existentiellt historiebruk är att många judar ser Förintelsen som central för deras identitet som 
judar (Karlsson 2009, s. 60-61). 

3. Moraliskt historiebruk 

Det moraliska bruket av historia handlar om maktutövning och indignation över hur denna har 
utövats. Bruket bygger på en syn där stadsmakten medvetet har undanhållit medborgarna 
historia som de anser kan skada den politiska makten. Det kan exempelvis vara att staten har 
åsidosatt medborgarnas behov av historia, rötter och identitet. En poäng med bruket är att 
återupptäcka förtryckta gruppers förflutna i samhället och lyfta fram begångna orättvisor samt 
utsatta grupper. Förändringar och avslöjanden inom maktstyret i samhället kan leda till att 
historiska minnen som tidigare undanhållits, hamnar på agendan igen. Det är ofta 
representanter för intellektuella och kulturella eliter som står för dessa avslöjanden där målet 
är att ge de utsatta upprättelse. Avslöjanden av sådan karaktär kan vidare få stora 
konsekvenser i samhället varav historiebilden kan ändras vilket exempelvis hände i 
Sovjetunionen (Karlsson 2009, s. 62-63). 
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!
4. Ideologiskt historiebruk 

Bruket grundar sig på att man med hjälp av historia lägger den tillrätta, eller lyfter fram den 
historia som stärker eller legitimerar den ideologi man själv står för. Bruket kritiserar och 
ifrågasätter andras ideologier. Även inom det här bruket ligger ofta intellektuella och politiska 
grupper som de huvudsakliga aktörerna av bruket. Funktionen är att den egna ideologin eller 
de beslut som fattats legitimerats. Eller att motståndarens beslut ifrågasätts (Karlsson 2009, s. 
63). 

5. Politiskt-pedagogiskt historiebruk 

Fokus i det politiskt-pedagogiska bruket ligger i att jämföra historiska händelser med nutiden. 
Detta för att skapa debatt genom att ställa politiska frågor från samtiden i jämförelse med 
liknande företeelse från det förflutna. Jämförelser kan också användas i pedagogiska 
(undervisande) syften. Det typiska för bruket är främst att framhäva likheter mellan nutid och 
historia eftersom betoning på skillnader är underminerande i detta historiebruk (Karlsson 
2009, s. 66-68). 

6. Icke-bruk av historia 

Ett icke-bruk avser när historien medvetet ignoreras eller förträngs av politiska och 
intellektuella grupperingar i samhället. Att inte använda historia fastän att det är motiverat kan 
ses som ett icke-bruk av historia. En annan vanlig idé bakom historiebruket är att det 
befintliga samhället inte ska legitimeras med hjälp av historia eller ett kulturarv. Utan istället 
ska det nuvarande samhället ses som det nya och framåtskridande. Det ska blickas framåt, inte 
bakåt. Bruket ska inte uppfattas som en kollektiv glömska utan snarare som en medveten och 
utstuderad glömska (Karlsson 2009, s. 64-65).  

7. Kommersiellt historiebruk 

Inom det kommersiella historiebruket anpassas historiens innehåll och form efter syftet att nå 
ut till konsumenter. Historiska motiv används i kommersiellt syfte för att sälja produkter inom 
exempelvis populärkulturen, bland annat film, dataspel och skönlitteratur. Likaså inom 
turismen. Vanligtvis skrivs då historiska företeelser om för att väcka uppmärksamhet, 
engagera, intressera eller tillgängligöra historia med syfte att tjäna pengar (Karlsson 2009, s. 
67-68) 

!
!
!
!
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5. Resultat 

Kapitlet inleds med en presentation av Tallinns turismhistoria från 1960 till 1990. Därefter 
följer en sammanfattning av reseguidernas utformning och innehåll. Analysen av 
reseguiderna har delats upp i sju delar, ett för varje historiebruk. Under varje respektive del 
kopplas sedan källmaterialet samman med ovan beskrivna teori för att svara på uppsatsens 
frågeställningar och syfte.  

!
5.1 Turismhistoria i Tallinn från 1960 till 1990 

Den internationella turismen etablerades i början på 1960-talet i samband med att den 
sovjetiska turismorganisationen Intourist öppnade upp sitt första kontor i Estland. Intourist var 
vid tidpunkten den största officiella statliga resebyrån i Sovjetunionen och när verksamheten 
öppnade upp i Hotell Tallinn år 1963, blev hotellet det första i landet att ta emot västerländska 
turister (Unwin 1996, s. 266). Fram till slutet av 1960-talet uppgick antalet turister i Tallinn 
till endast cirka 15 000 stycken per år och en större förändring skedde först år 1972 när Hotell 
“Viru” uppfördes i Tallinn. Hotell “Viru” var särskilt utformat för att hantera samt tillgodose 
den internationella turismen och hotellet bidrog till en utveckling och tillväxt (om än en trög 
sådan) av olika turistfacilititer i Tallinn. Vid slutet av 1970-talet inkvarterades runt 40 000 till 
50 000 turister på hotellet per år (Unwin 1996, s. 266). Nästa betydande drivkraft för 
turismutvecklingen var beslutet om att arrangera seglingsmomentet under Moskvas 
Olympiska Spel 1980 i Tallinn. Beslutet ledde till byggandet av ett nytt stort turisthotell vid 
namn Olümpia och även allmänna renoveringar, upprustningar och nybyggnationer runt om i 
Tallinn. Tallinn skulle inför seglingsmomentet moderniseras (Unwin 1996, s. 266-267).  

Utanför Tallinn präglades turismutvecklingen av strikta restriktioner och så förblev det ända 
fram till Sovjetunionens fall i början på 90-talet. Flera platser utanför Tallinns gränser var 
förbjudna att besöka utan särskilt tillstånd och godkännande från Intourist. Den internationella 
turismen var starkt koncentrerad till Tallinn där Intourist styrde turisterna i fråga om vad de 
skulle se, göra och uppleva. Tryckt turistmaterial tjänade därför en viktig uppgift som 
informatörer. De hade i uppdrag att dels kontrollera reseupplevelserna och dels upplysa 
turisten om Sovjetunionens ideologi (Kostiainen 2002). Turistmaterialet ämnade bygga upp 
en så positiv bild som möjligt av Estniska SSR eftersom varje besökare efter hemkomst 
betraktades som en potentiell propagandist (Kostiainen 1998). När Intourist i början på 90-
talet förlorade turismmonopolet i Estland, bildades National Tourist Board i landet med 
uppdrag att utveckla turismen utifrån regeringens nya politik (Unwin 1996, s. 267). Estland 
återfick sin självständighet 1991 och landet hade då varit ockuperade av Sovjetunionen sedan 
Andra Världskriget (Rankka 2002, s. 8). I skrivande stund är det Estonian Tourist Board 
(ETB) som ansvarar för implementering av Estlands nationella politik för turistnäring (Visit 
Estonia 2014). 
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5.2 Reseguiderna 

Totalt utgör reseguiderna 20 stycken i antal varav 12 är författade på engelska och åtta på 
svenska. Reseguiderna är publicerade mellan åren 1960 och 1990 samt utgivna av 
researrangören Intourist, eller olika bokförlag och författare. Bokförlaget Perioodika har 
publicerat fem reseguider och bokförlaget Eesti Raamat fyra. Bokförlagen Planeta, Progess 
och Novosti har publicerat två vardera. Fyra reseguider är utgivna av andra bokförlag och en 
reseguide är utgiven av Intourist. Av dessa 20 reseguider står författaren Tamara Tomberg 
bakom hela fem stycken utgivna mellan åren 1970 till 1990. Författaren Heino Gustavson står 
bakom två reseguider och fotografen Gustav German medverkar som fotograf i fyra andra 
reseguider utöver sina egna. Reseguiderna är utformade i handboksformat där sidantalet 
skiljer sig åt i hög grad. Den med minst antal sidor innehåller cirka 40 stycken och den med 
flest cirka 230 sidor. Reseguiden med 230 sidor vid namn Soviet Estonia från 1985, är störst 
till storlek och innehåller även flest färgfotografier från både Tallinn och runt om i Estland. En 
guide vid namn Sovjetiska Baltikum från 1975, innehåller endast 35 sidor och går mer att 
betrakta som en tjockare turistbroschyr. Reseguiden Soviet Estonia från 1985 är tillsammans 
med reseguiden Estlands Ansikte från 1960 och Tamara Tombergs reseguide Tallinn från 
1975, de största till storleken. De är ungefär lika stora som ett A4-pappersark.  

Samtliga reseguider innehåller rikligt med bilder, fotografier och illustrationer. Reseguiderna 
från 60-talet innehåller endast svartvita fotografier medan resterande reseguider blandar 
färgfotografier med svartvita fotografier. Samtliga guider innehåller kartor, antingen utvikbara 
eller illustrerade direkt i boken. Reseguidernas utformning påminner till stor del om varandra. 
Den kanske främsta märkbara skillnaden mellan dem är att fem reseguider fokuserar på mer 
fotografier och mindre text. Dessa reseguider går att betrakta som en kombination av 
fotoguide och reseguide. Vid namn heter dessa reseguider: Tallinn av Tamara Tomberg från 
1975, Tallinn av Heino Gustavson från 1975, Tallinn av Nikolai Rahmanov (u.å.), Soviet 
Estonia av Rudolf Pangsepp från 1985 och Tallinn skriven av Gustav German från 1978. 
Rahmanovs reseguide Tallinn och en reseguide från Tomberg vid namn Tallinn A Tourist 
Guidebook, är de enda två som saknar information om exakt publiceringsår. Reseguiderna ger 
dock indikationer på att de är tryckta tidigt 70-tal eftersom de båda visar bilder på Hotell 
“Viru” under konstruktion vilket stod klart 1972 (Tomberg u.å., s. 159).  

I övrigt följer reseguidernas ett liknande upplägg. De är uppdelade i olika kapitel och rubriker. 
Inledningsvis presenteras Tallinn och stadens historia. Vidare berättas det om Tallinns olika 
stadsområden vilka består av gamla staden, den så kallade “nya staden” (centrum), 
närliggande grönområden och Tallinns förorter. Utöver historiska och geografiska 
beskrivningar presenteras även Tallinns invånare och det sovjetiska samhället. Likaså 
redogörs typiska estniska traditioner och kulturella drag för hela Estland och folket. Samtliga 
guider berättar om Tallinns utvecklingsperspektiv och framtidsplaner. Dessa beskrivningar 
präglas även till stor del av Sovjetunionens ideologiska och politiska hållning. Själva 
guidningen i reseguiderna består av beskrivningar och praktisk information om stadens olika 
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sevärdheter, nöjen och attraktioner. Även information om kommunikationer och inkvartering. 
Två av reseguiderna på svenska från 1979 och 1980 inriktar sig till stor del på de Olympiska 
Spelen och seglingsmomentet som hölls i Tallinn år 1980. Därav ägnar reseguiderna mycket 
text åt just detta evenemang. Evenemanget är också en anledning till att det finns fler 
reseguider tillgängliga från mitten av 70-talet fram till 80-talet. Reseguidernas framsidor är 
rikligt dekorerade med fotografier eller illustrationer av Tallinn. Majoriteten av samtliga 
reseguider heter endast Tallinn. Av samtliga reseguider är två utgivna på 60-talet, åtta på 70-
talet, fem på 80-talet, tre på 90-talet och två som saknar exakt tryckår (se Tabell 1). 

!
Tabell 1: Lista på analyserade reseguider 

Författare Titel Förlag Publiceringsår

Aru, M. & Oll, L. & 
Toomel, K.

Tallinn – A Practical Guide Revalia 1990

Bruns, D. Tallinn Rustar Till Olympiska Spelen Perioodika 1980

Esternas Representation i 
Sverige

Handledning för turister till Estland Okänt 1979

German, G. Tallinn Eesti Raamat 1978

Gustavson, H. Tallinn Eesti Raamat 1975

Gustavson, H. & Pullat, R. Tallinn Resehandbok Progress 1980

Helemäe, K & Agarkov, 
A.

OS-Regattan i Tallinn Novosti Press Agency 1979

Intourist Sovjetiska Baltikum Intourist 1975

Kallion, I. Tallinn – Our Home Town Perioodika 1979

Kangro, B. & Uibopuu, V. Estlands Ansikte Eesti kirjanike 
kooperatiiv

1960

Küng, A. Tallinn – En personlig vägvisare Sellin & Blomquist AB 1990

Pangsepp, R. Soviet Estonia Eesti Raamat 1985

Pullat, R. & Selirand, J. Tallinn–ciceron Eesti Raamat 1965

Rahmanov, N. Tallinn Progress u.å

Taliste, H. Tallinn – A Tourist Guidebook Perioodika 1977

Tomberg, T. Tallinn – A Tourist Guidebook Novosti Press Agency u.å

Tomberg, T. Tallinn Planeta Publishers 1975

Tomberg, T. Photo Guide Tallinn Planeta Publishers 1982

Tomberg, T. Tallinn The Traveller’s Guide Perioodika Publishers 1985

Tomberg, T. Tallinn The Traveller’s Guide Perioodika Publishers 1990
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5.3 Ett vetenskapligt historiebruk – upptäcka hur Tallinn egentligen var 

Vanligtvis utförs ett vetenskapligt historiebruk av professionella historiker och historielärare, 
men andra yrkesgrupper så som exempelvis journalister kan komma på fråga vid användning 
av historiebruket. Användningen syftar då till att upptäcka nya samband eller ny fakta om det 
förflutna som leder till rekonstruktioner av berättelser eller ifrågasättande av tidigare 
forskning eller information (Sjöland 2011, s. 101). För att denna typ av vetenskaplig 
historieskrivning ska kunna prövas och användas av andra krävs det då att forskaren 
problematiserar det förflutna och intar en kritisk hållning till det historiska materialet. 
Forskaren ska även kunna visa hur de nya resultaten eller informationen kan verifieras eller 
falsifieras (Sjöland 2011, s. 102). Sådana perspektiv går att identifiera i reseguiderna 
publicerade från 90-talet. Det är först då det går att urskilja påtagliga 
informationsförändringar i reseguiderna i jämförelse med de utgivna åren innan.  

I reseguiden Tallinn – The Capital Of The Estonian, The Traveller’s Guide (1985), skriver 
exempelvis författaren Tomberg i reseguidens inledning: “Tallinn–The Heart of Estonia. You 
have arrived in Tallinn and the city cheerfully, as behooves a cordial host, meets you with the 
traditional greeting: Tere tulemast! Welcome!” (Tomberg 1985, s. 5). Vidare i samma stycke 
uttrycker Tomberg att Tallinn är en perfekt turiststad som charmar besökarna med dess 
historia, arkitektur, liv och rörelse (Tomberg 1985, s. 5). Vid beskrivningar av Tallinns 
framtida utveckling ägnar Tomberg ett helt kapitel åt ämnet som går under rubriken “About 
The Future of the Estonian Capital” (Tomberg 1985, s. 3). I stycket framgår det bland annat 
att stadens förorter, bland annat Mustamäe, är Tallinns nya välordnade stadsdelar med 
grönområden, moderna bostadshus och mängder av faciliteter för invånarna (Tomberg 1985, 
s. 85). I Tombergs andra upplaga av samma reseguide från 1989 (tryckt 1990) har hela stycket 
om Tallinns framtidsutsikter plockats bort. Dock kvarstår samma inledande formulering som 
ovan och även beskrivningar om hur utmärkt Tallinn är som turiststad (Tomberg 1990, s. 5). 
Tomberg är blygsam med omskrivningar i reseguiden 1990, istället plockas endast stycken 
och information helt bort.  

En mer kritisk ställning till tidigare turistinformation går däremot att urskilja när Tombergs 
reseguide från 1990 jämförs med andra reseguider från 90-talet, det vill säga tidpunkten då 
Estland återigen återtog sin självständighet. Innan 1990 tillämpades nämligen censur på 
litteraturen i Estland vilket även påverkade turistinformationen (Brokaw & Brokaw 2001, s. 
22). Reseguiderna från 90-talet är därför inte lika styrda och mer frispråkiga. I en reseguide 
från 1990 vid namn A Practial Guide to Tallinn förklaras Tallinn endast vilja vara en ansedd 
turiststad men att så inte är fallet. Reseguiden skriver:  

Tallinn wants to be acknowledged as a reputable tourist centre but often lets its guests go hungry 
and exposes them to abusive language. The colours of Tallinn are grey and green. The streets of 
Tallinn are grey and green and bumpy, it’s air and water polluted, the stores empty, the houses 
falling apart, the crime rate increasing (Aru, Oll & Toomel 1990, s. 17-18).  
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Vid beskrivningar av Tallinns förorter, exempelvis Mustamäe, används ordet misantropisk och 
det sätts även citationstecken ovanför ordet ny (Aru, Oll & Toomel 1990, s. 57). Vid ett 
tillfälle förekommer även ett fotografi där en hög av sopor visas. Ovanför bilden är författarna 
ironiska och skriver: “Tallinn a tourist goal...” (Aru, Oll & Toomel 1990, s. 17) (Figur 1). 
Författarna till reseguiden A Practial Guide to Tallinn (1990) är angelägna om att kritisera 
tidigare beskrivningar av Tallinn och likt vad det vetenskapliga historiebruket kännetecknar, 
försöker författarna fastställa vad som faktiskt är sant och vad för information som egentligen 
stämmer och är rimlig. Som Karlsson förklarar kan det finnas en avsikt med det vetenskapliga 
bruket att förse samhället med relevant fakta genom att både agera skeptisk och ifrågasätta 
etablerad fakta (Karlsson 2009, s. 58).  

!

!  

Figur 1: Aru, M. & Oll, L. & Toomel, K. (1990) 
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Ett sådant ställningstagande går tydligt att urskilja i en annan reseguide vid namn Tallinn - En 
personlig vägvisare (1990) av författaren Anders Küng. Han beskriver exempelvis att Tallinns 
förorter: “[…] ser vackra ut från luften, men desto fulare och mer förfallna från nära 
håll” (Küng 1990, s. 166). Han menar att de är lika fantasifulla som det svenska 
miljöprogrammets mass- och missfoster (Küng 1990, s. 165). Vid beskrivning av Tallinns 
främsta och populäraste turisthotell “Viru”, skriver Küng att resenärer gör rätt i att undvika 
komplexet helt om helgerna på grund av stökig atmosfär och många fylleturister (Küng 1990, 
s. 170). Under stycket om Estlands historia “Lite om historien” beskriver Küng att människor 
först under senare år har börjat få möjlighet att åter skriva vad de egentligen tyckt och tänkt. 
Küng förklarar: “Efter den stalinistiska mardrömmen kan tallinnborna åter börja drömma om 
ett människovärdigt liv” (Küng 1990, s. 45). Det blir uppenbart att Küng skildrar ett Tallinn 
med både brister och styrkor, med fokus på det förstnämnda. Küng kan sägas författa i det 
vetenskapliga historiebrukets anda när han ställer sig kritisk till tidigare skrivning och 
försöker rekonstruera och omtolka den. Istället ämnar han kartlägga och återge det som enligt 
honom är en mer verklighetstrogen bild av Tallinn.  

!
5.4 Ett existentiellt historiebruk – identifikation genom Sång- och dansfestivalen  

Sedan den första Sång- och dansfestivalen arrangerades i Estland år 1869 har traditionerna 
spelat en mycket viktig roll för landets historia, identitet och bevarandet av den estniska 
nationella självkänslan. Festivalerna anses vara det första betydelsefulla steget i Estlands 
självständighetskamp och under ockupationsåren agerade festivalerna bland annat medium för 
folkets hopp, önskan och uppmuntran om ett självständigt Estland (Brokaw & Brokaw 2001, 
s. 18-21). Från att ha bildats med syftet av att sammanföra nationen och esternas identitet, 
kom festivalerna under sovjetmakten att få en ny mening – de arrangerades i stället för att fira 
Estlands tillträde i Sovjetunionen. De sovjetiska myndigheterna minskade då på antalet 
estniska sånger och ersatte dem med sånger om kommunismen i ett försök att hämma den 
estniska kulturella identiteten (Brokaw & Brokaw 2001, s. 20). Först i slutet av 1980-talet 
kom situationen att ändras när en stark självständighetsrörelse växte fram i Estland vilket 
utlöste den så kallade Sjungande revolutionen. Denna händelse representerar kampen när 
Estland tillsammans med övriga Baltikum “sjöng sig fri” från den sovjetiska ockupationen 
mellan åren 1988 till 1990 och tillsammans blev självständiga (Brokaw & Brokaw 2001, s. 
18-20).  

I reseguiderna är festivalerna ständigt närvarande. Men det framgår inte direkt någon historia 
eller bakgrund kring varför de arrangerades för första gången 1869. I en reseguide från 1982 
beskrivs festivalen som en spännande livshändelse i Sovjet-Estland och ett bevis på 
Sovjetunionens blomstrande kultur (Tomberg 1982, ingen sidnumrering). I en reseguide från 
år 1979 förklaras det att tidigare festivaler bland annat har firats till minne av de som 
kämpade för sovjetmakten och emot fascisterna. Även att festivalerna är tillägnade folkets 
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vänskap (Kallion 1979, s. 97-98). En annan reseguide från 1975 menar att festivalerna i 
Estland har pågått i över hundra år men att de först efter Sovjetockupationen har utvecklats 
till att bli stora folkfester för hela nationen (Tomberg 1975, ingen sidnumrering). Ingen av 
reseguiderna kopplar festivalerna till det estniska ursprunget utan istället ämnar 
turistinformationen stärka en sovjetisk identitets- och nationstillhörighet. 

Som bland annat Brokaw & Brokaw konstaterar i artikeln Identity Marketing: The Case of the 
Singing Revolution (2001) har historien om den estniska Sång- och dansfestivalen varit en 
betydande förutsättning för Estlands och esternas sammanhållning och legitimering. 
Festivalens närvaro under ockupationen höll minnena samman av hur Estland en gång hade 
varit samt vad esterna önskade Estland att bli (Brokaw & Brokaw 2001, s. 28-29). Vad 
berättelser och historier från reseguiderna fyller för funktioner i sammanhanget är att de kan 
tillhandahålla grupper och individer möjligheten vid behov (eller inte) till att minnas hur 
festivalen och esterna faktiskt framställdes när de var utsatta under stark press i det sovjetiska 
samhället. Utifrån att bearbeta konflikter, traumatiska upplevelser eller historier präglade av 
dessa, kan materialet ligga till grund för att stärka en identitet, nationstillhörighet eller 
etnicitet. Det existentiella historiebruket fyller en identitetsbildande funktion vilket går att 
använda när personer, exempelvis esterna, behöver reflektera eller samtala över hur de har 
framställts i historien för att sätta det i relation till vilka de är idag (Karlsson 2009, s. 61). Ett 
exempel på existentiellt historiebruk utifrån reseguidernas textinnehåll, är att esterna kan 
betrakta Sång- och dansfestivalen som central för deras identitet som ester. Det existentiella 
bruket av historia menar Karlsson aktiveras av ett behov av att minnas eller att glömma. Även 
att ett sådant behov oftast är personligt men att det någon gång upplevs av alla människor fast 
med olika styrkor, i olika samhällen, tidsperioder eller generationer (Karlsson 2009, s. 60).  

Eftersom det existentiella bruket av historia ofta är av högst privat natur kan reseguiderna 
fylla och representera värdefulla funktioner för de som söker, har ett intresse eller ett behov 
av att belysa eller minnas olika identitets- och samhörighetsbeskrivningar genom historiens 
gång. Reseguiderna kan därmed som material bidra med olika yttringar inom ämnet. Sång- 
och dansfestivalen har således varit ett centralt föremål för reflektioner, diskussioner och 
identifiering av både Estland och esterna själva. Ofta i ett meningsskapande syfte för 
orientering och förankring i tillvaron (Brokaw & Brokaw 2001, s 28-29). Brokaw och Brokaw 
menar även att festivalen har legat till grund för en rad olika föreställningar om Estland, 
alltifrån att Estland har porträtterats som lidande, olyckligt och hjälplöst – till att bli 
framgångsrikt och integrerade med västvärlden (Brokaw & Brokaw 2001, s. 28-29). Ur ett 
turistiskt perspektiv har festivalen dessutom bidragit till en mycket framgångsrik profilering 
och destinationsmarknadsföring. Sång- och dansfestivalens traditioner tillhör i dag Estlands 
kanske mest kända och unika varumärke inom turismen (Visit Estonia 2014).  

!
!
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5.5 Ett moraliskt historiebruk – behov till uppgörelse 

Både i text och bild presenteras invånarna i Tallinn där reseguiderna är mycket måna om att 
visa på deras tillhörighet som en del av hela Sovjetunionens samlade befolkning. Vanligtvis 
förekommer också ord som vänlighet, vänskap, ungdom och stolthet vid beskrivningar av 
Tallinnborna i reseguiderna. En reseguide från 1978 använder exempelvis rubriken: 
“Tillsammans med broderfolken i en gemensam familj” när guiden listar statistik för hela 
Estland (Helemäe & Agarkov 1979, s. 22). I samma guide beskrivs också Estland ha uppnått 
stora framsteg under tiden som medlem i den så kallade “Vänskapsfamiljen”, vilket 
reseguiden menar inkluderar Estlands befolkning, Sovjetunionens befolkning och alla 
nationaliteter tillsammans (Helemäe & Agarkov 1979, s. 75). En annan guide menar att 
Tallinns tillväxt är ett resultat av Sovjetunionens enade folk varav författaren skriver: 
“Vänskapen och samarbetet mellan de olika sovjetfolken återspeglas klart i utvecklingen av 
stadens näringsliv” (Gustavson & Pullat 1980, s. 22). I samma guide skriver författaren även 
att:  

Tallinn är berömd för sina anspråkslösa arbetande människor som man kan träffa var som helst på 
fabriker, företag, byggen eller gator. Det är just de som i första hand utgör Tallinns stolthet och ära 
(Gustavson & Pullat 1980, s. 8).  

Tallinns ungdom visas också flitigt upp i reseguiderna vilket avser den yngre befolkningen. I 
en reseguide används en bild på en blond ung flicka i skoluniform som bär på en sovjetisk-pin 
där det vid sidan om texten står: “The little school-girls in blue-and-white school uniform give 
Tallinn a youthful look” (Gustavson 1975, ingen sidnumrering) (Figur 2). 

!  

Figur 2: Gustavson, H. (1975)                         Figur 3: Tomberg, T. (1975) 
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I en annan guide från 1975 visas en bild på marscherande människor med sovjetflaggor där 
texten förklarar: “A public holiday. The youth of Tallinn stepping out to celebrate” (Tomberg 
1975, ingen sidnumrering) (Figur 3). Esternas önskan, ansvar och tacksamhet över att ingå i 
Sovjetunionen beskrivs även flertal gånger i reseguiderna. En guide från 1978 förklarar 
exempelvis att:  

Tallinn is also the great seat of the central Committee of the Leninist Young Communist League of 
Estonia, whose major responsibility is the communist education of our republic’s youth and its 
mobilization for an active participation in communist construction (Kallion 1979, s. 10). 

Vidare i samma text avslutar författaren med att skriva att alla Tallinnbor även inser sitt 
ansvar och är angelägna om att göra sitt yttersta för att hjälpa Tallinn och Sovjet-Estland att 
leva upp till deras skyldigheter och ansvar (Kallion 1979, s. 11). En annan reseguide från 
tidigt 70-tal menar att många av Estlands bästa söner och döttrar gav sina liv för den röda 
sovjetiska flaggan och att den för alltid ska få fladdra i Tallinn. Reseguiden skriven även i 
samma stycke att: “We shall also always remember those who fought against the nazis in the 
Second World War and upheld the freedom of Soviet Estonia” (Rahmanov u.å., ingen 
sidnumrering). Folkets kamp för frihet är centralt i reseguiderna och i en från 1985 menar 
författaren att esterna tillsammans med hela sovjetfolket ständigt har hjälpts åt att försvara 
deras socialistiska hemland (Tomberg 1985, s. 15). I en broschyr från researrangören Intourist 
år 1975, beskriver man att: 

Stadens invånare har i kärt minne bevarat namnen på de ryska soldaterna, som stupade vid Tallinns 
befrielse från de fascistiska inkräktarna. På befrielsetorget finns ett monument över de hjältar, som 
gav sina liv för det estniska folkets frihet (Intourist 1975).  

Det är således ett återkommande inslag i reseguiderna att lyfta fram invånarna i Tallinn som 
en del av hela Sovjetunionens sfär. Tallinns invånare porträtteras ett flertal gånger efter den 
sovjetiska konstruktionen där invånarna tillsammans symboliseras som ett. Karlsson beskriver 
det sovjetiska fallet som ett väldigt typiskt exempel på moraliskt historiebruk där miljontals 
människors rättigheter undertrycktes av sovjetstatens styre. Något som dessutom aldrig 
uppmärksammandes i det offentliga historiebruket i Sovjetunionen. När Sovjetunionen sedan 
föll, berodde det bland annat på agerandet från indignerande grupper i samhället. Karlsson 
menar att ordet indignation till stor del utgör kärnan i det moraliska historiebruket (Karlsson 
2009, s. 62). Vid en första anblick kan reseguiderna möjligen avfärdas som banal propaganda 
och anses omotiverade att granska just på grund av det. Men då det moraliska historiebruket 
till stor del handlar om uppgörelse kan de som har, eller anser att de har, blivit utsatta likväl 
finna reseguiderna fylla en funktion även idag.  

Det moraliska användandet av historia bottnar i behovet av att sätta ljus på orättfärdigheter i 
historien eller på omoraliska skildringar av olika grupper för att bearbeta och diskutera dem i 
nuet (Sjöland 2011, s. 136). Karlsson menar mycket kortfattat att målet med det moraliska 
historiebruket är att möjliggöra moraliska överväganden och medvetenhet av vad som varit 
rätt eller fel med historien (Karlsson 2009, s. 62-63). Reseguiderna kan alltså nyttjas av de 
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som känner ett behov av upprättelse eller önskan av att lyfta fram, granska eller kritisera 
begångna orättvisor. Det skulle kunna ligga till grund för debatter, diskussioner eller 
reflektioner för olika syften eller sammanhang. Exempel på olika syften skulle kunna vara 
behovet av försoning med det förflutna. Eller att individer fortfarande upplever konflikter 
med den sovjetiska kollektiva framställningen av esterna i reseguiderna. Ett annat alternativ 
kan vara behovet av att undersöka eller lyfta fram delar av historien där det typiska estniska 
undanhålls vilket handlar om vad föregående historiebruk behandlade, nämligen identitet.  

!
5.6 Ett ideologiskt historiebruk – legitimera ett styre 

En som har forskat en del om den sovjetiska turismen, även Estlands, är historieprofessorn 
Kostiainen. Han har bland annat undersökt hur västerländska turister, främst finnar, upplevde 
deras vistelser i Sovjetunionen under 70-, 80 - och 90-talet. Flertal forskningsartiklar handlar 
om deras minnen, erfarenheter och intryck vilket Kostiainen har samlat in från bland annat 
intervjuer, personliga memoarer och reseberättelser. I forskningen visar han också exempel på 
hur sovjetturismen tjänade ett ideologiskt syfte genom att analysera innehållet i olika 
broschyrer och reseguider. Han har även undersökt hur staten via researrangören Intourist 
både styrde och kontrollerade besökarnas vistelse och reseupplevelser. I uppsatsen The Soviet 
Tourist Industry as Seen by the Western Tourists of the late Soviet Period (2002), har 
Kostiainen exempelvis intervjuat forna turistguider som berättat om sina erfarenheter. Flera av 
dem avslöjar i intervjuerna att de var högt värderade av staten och att de flertal gånger 
definierades som kämpar för kommunismen och den sovjetiska livsformen (Kostiainen 2002).  

Undersöker vi de äldre reseguiderna från Tallinn, uppvisar de likaså flera exempel på hur 
makten legitimerar sin ideologi, det vill säga idéer om hur samhället ska vara och hur rätt dess 
riktning är. Enligt Karlsson skulle ett sådant historiebruk gå att igenkänna som ideologiskt, då 
det handlar om att bygga upp ett relevant meningssammanhang som förmår legitimera en viss 
maktposition (Karlsson 2009, s. 63). Med hjälp av framtidsvisioner, lovord och jämförelser 
lägger reseguiderna historien tillrätta för att visa hur korrekt sovjetsamhället är och hur 
eftersatt Tallinn var innan sovjetmakten. En reseguide från 1965 inleder med att skriva att 
Tallinns tusenåriga historia kantas av hjältemodiga och bittra kamper mot bland annat tyska 
feodaler och andra främmande inkräktare. Reseguiden skriver: “Stadens torg och gator har 
många gånger fuktats av esternas arbetares blod under rensningar mot det förtryck, som rådde 
under tsarmaktens period och i det borgerliga Estland” (Pullat & Selirand 1965, s. 3). Vidare 
menar författaren att sovjetmakten befriade Tallinn från hårda tider och att staden nu som 
huvudstad i den socialistiska republiken har fått ett nytt blomstrande stadsliv fyllt av 
arbetsglädje (Pullat & Selirand 1965, s. 3).  

En reseguide hävdar att Tallinn aldrig på egen hand skulle ha lyckats återhämta sig efter 
Andra Världskrigets förstörelser om inte Sovjetunionen hade kommit till undsättning. 
Reseguiden förklarar att det är tack vare Sovjetunionens entusiasm som Tallinns samhälle har 
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lyckats utvecklats igen (Tomberg u.å., s. 36-37). I en annan reseguide från 1980 menar 
författaren att de grundliga socialistiska omdaningarna lade grunden till en harmonisk 
utveckling av staden i sin helhet. Författaren förklarar att det var då stadslivet bland annat 
moderniserades, klasskillnaderna avskaffades och invånarna fick hälsosammare 
levnadsvillkor. Reseguiden skriver: “För första gången i stadens historia påtog man sig 
uppgiften att ge hela befolkningen bostäder försedda med moderna bekvämligheter: varm- 
och kallvatten, badrum, hushållsgas och nu på senare år även elspis” (Bruns 1980, s. 22). 
Reseguiden förklarar även att det numera byggs hypermoderna bostadshus i Tallinn till 
skillnad från de mer typiska dystra hyreshusen med mörka bakgårdar som förekom i den 
kapitalistiska världen, tiden innan Sovjetmakten (Bruns 1980, s. 23).  

I en annan reseguide från 1970 ägnar författaren flera sidor åt att jämföra Tallinn och Estland 
med tiden innan den sovjetiska ockupationen. Där framgår det att industrier, 
jordbruksproduktion, levnadsstandard och medellivslängd radikalt har ökat i Estland under 
sovjettiden (Helemäe & Agarkov 1979, s. 22-28). Bland annat förklarar reseguiden att 
arbetslösheten helt avskaffas i landet bara ett år efter upprättandet av sovjetmakten. Även att 
jordbruket totalt har moderniserats efter inträde i Sovjetunionen. Reseguiden skriver: “Hästen 
och plogen var praktiskt taget de enda medhjälparna i jordbruket i det borgerliga 
Estland” (Helemäe & Agarkov 1979, s. 25). En annan reseguide från 1985 hävdar också att de 
glada ansiktena på mödrar och barn i Estland är ett resultat av deras goda tankar om samhället 
och landets hårda långa arbete (Pangsepp 1985, s.14). En reseguide från 1978 menar att 
utvecklingen i Tallinn har varit så intensiv att den som besöker staden och inte gjort det på 
länge, kommer ha svårt att känna igen sig. Reseguiden menar att Tallinn har växt både på 
bredden och på höjden vilket enbart beror på att sovjetmakten har stimulerat stadens 
utveckling. Reseguiden skriver:  

During the 35 years of Soviet Power the former small town with a population of 176 thousand, 
which had been severely suffering from perpetual economic crises in the years of the bourgeois 
rule, has developed into a flourishing socialist city with 425,000 inhabitants (German 1978, ingen 
sidnumrering). 

Sammantaget öppnar alltså insikten om vad ideologiskt historiebruk innebär och möjligheten 
för läsaren i dagens samhälle att granska reseguiderna eller göra ingrepp i historien för att 
undersöka vad för ideologiska konstruktioner innehållet i reseguiderna lyfter fram. Materialet 
kan undersökas för att se vad för historia som blir regisserad eller övertydligt presenterade för 
att passa olika syften och ideologier (Sjöland 2011, s. 25). Det ges även möjlighet till att 
undersöka vad reseguiderna lägger till rätta, kritiserar eller belyser samt hur frekvent det 
förekommer i materialet. 

!
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5.7 Ett politisk-pedagogiskt historiebruk – politiska likheter genom historien  

Det politisk-pedagogiska historiebruket har som mål att ställa angelägna och aktuella politiska 
frågor i vår egen tid genom direkta jämförelser med företeelser i det förflutna där fokus ligger 
på likheter. Tanken är att historia är relevant i sökandet efter vägledning för politiska beslut 
eller för att vinna politiska fördelar (Karlsson 2009, s. 66). Det som väljs ut för att jämföras 
menar Karlsson oftast inte är slumpartat, utan jämförelseobjekten präglas vanligtvis av 
emotionella, moraliska eller politiska laddningar (Karlsson 2009, s. 66). Det förekommer 
även en pedagogisk aspekt av historiebruket vilket då används i ett undervisande syfte. 
Exempelvis lyfts då delar av historien fram i jämförelse med nuet för att avskräcka eller 
uppmuntra vissa historiska dimensioner till nutidens tjänst eller fördel (Karlsson 2009, s. 67). 
I reseguiderna tar sig detta i uttryck vid beskrivningarna av Tallinns historia och samhälle. 
Där visas det på likheter av hur framgångsrikt Tallinns samhälle var under den ryska tiden 
innan 1918 och efter den sovjetiska ockupationen (efter andra världskriget mellan åren 1940 
till 1944). Tidsperioden efter 1918 benämns i dag som Estlands första frihetstid och 
självständighet, något som däremot i reseguiderna beskrivs som en dyster tidsperiod för 
Estland (Rankka 2002, s. 10).  

I en reseguide från 1980 beskrivs Tallinns utveckling som expansiv och intensiv vilket 
författaren menar påminner om den utveckling som skedde i staden åren innan tyskarnas 
ockupation 1918. Reseguiden menar att flera utvecklingsområden stagnerade till följd av 
tyskarnas ockupation men att Tallinn återigen, efter 1944, präglas av industriella och sociala 
framgångar (Bruns 1980, s. 14-22). En reseguide från 1982 beskriver tiden mellan 1918 fram 
till 1940 som katastrofal för Tallinn och författaren menar att staden kom till liv igen först 
efter återupprättelsen av sovjetmakten och när tyskarna helt hade lämnat staden år 1944 
(Tomberg 1982, s. 6-10). En annan reseguide från tidigt 1970-tal, väljer att beskriva tiden 
mellan 1918 till 1940 som: “A period of bloody dictatorship followed” (Tomberg 1970, s. 32). 
I en reseguide från 1977 ställer författaren läsaren frågan: “What did it mean to Tallinn to 
come under Russian governance?” och syftar då på den ryska tiden innan 1918 som 
reseguiden menar präglades av sociala, ekonomiska och industriella framgångar (Taliste 1977, 
s. 11-12). Vidare berättar reseguiden att dessa positiva utvecklingar fortfarande pågår i 
samhället och att de har gjort det ända sedan den sovjetiska ockupationen efter andra 
världskriget (Taliste 1977, s. 13-17).  

I en reseguide från 1985 menar författaren att Tallinns invånare innan 1918 hade möjlighet att 
bygga upp ett liv i frihet och i en bättre socialistisk stat. Under tiden mellan 1918 fram till 
1944, menar dock reseguiden att Tallinn kantades av både ekonomiska och sociala kriser på 
grund av Estlands borgerliga regering och det fascistiska styret. Reseguiden menar att det 
först efter 1944 skedde en förändring i staden när den fascistiska borgerliga diktaturen 
störtades. Det var då när sovjetmakten helt hade återupprättas igen som Tallinn kunde bli sig 
likt och invånarna återgå till ett liv i frihet. Reseguiden skriver: “In the autumn of 1944 the 
German fascist troops were driven out of Estonia and the Estonian people returned to a 
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peaceful life, to peaceful labour” (Tomberg 1985, s. 14-15). Vilket flera exempel visar vävs 
likheter framför allt in i information gällande Tallinn och Estlands historia eller om det 
samtida samhället. Trots den mycket korta tiden för självständighet mellan 1918 och 1940 
görs det stora ansträngningar för att visa hur undermåligt allt var i den fria republiken Estland 
jämfört med livet i Sovjet-Estland. Ett politiskt-pedagogiskt historiebruk blir som tydligast 
när informationen betonar likheter mellan nutid och dåtid för att bland annat kritisera, 
illustrera eller bejaka politiska frågor och framgångar. Det görs med syftet av att försöka 
legitimera samhällets politiska hållning, i detta fal det sovjetiska.  

!
5.8 Ett icke-bruk av historia – glöm och utplåna det gamla 

Reseguidernas icke-bruk av historia återfinns när det förflutna inte framställs med något större 
värde eller när delar av historien förträngs för att i stället ge plats och gynna nutida ideal 
(Karlsson 2009, s. 65). Flertal gånger ger reseguiderna indikationer på att läsarna inte har 
någon nytta av Tallinns förflutna karaktär, utan istället är reseguiderna måna om att uppehålla 
läsaren med sådant som rör samtiden och framtiden i det sovjetiska samhället. Karlsson menar 
att bruket ofta karaktäriseras av en modernistisk föreställning om att en mörk och dyster 
historia en gång för alla ligger bakom oss och att vi istället bör orientera oss mot den nya ljusa 
framtiden som ligger framför oss (Karlsson 2009, s. 65).  

I en reseguide från 1975 beskrivs exempelvis Tallinns historiska förflutna som tidsperioder 
präglade av både pest, bränder och krig. Vidare menar reseguiden att dessa tider nu är över 
och att staden på nytt har vaknat till liv, vuxit och vunnit välstånd tack vare att Tallinn nu är 
sovjetiskt (Gustavson 1975, ingen sidnumrering). I en reseguide från 1980 förklaras Tallinns 
forntid och historia som grå vilket författarna menar dock inte längre märks eftersom staden 
har fått en ny, bättre, modern karaktär (Helemäe & Agarkov 1979, s. 5-6). En annan reseguide 
från 1982 menar till och med att Tallinns medborgare skulle ha svårt att svara på historiska 
frågor om staden, exempelvis frågor om när ett visst hus är byggt, eftersom Tallinn förändras 
så snabbt och invånarna snarare väljer att blicka framåt och på sådant som är viktigt – 
framtiden (Tomberg 1982, s. 21). Samma guide menar även att det estniska folket tillsammans 
satte upp höga mål med att bygga upp ett nytt socialistiskt samhälle så fort landet blev en del 
av Sovjetunionen (Tomberg 1982, s.10). I en reseguide från 1965 skriver författaren att 
Tallinns invånare med iver satte i gång arbetet med att bygga upp ett nytt socialistiskt 
samhälle vilket resulterade i stora framsteg inom såväl ekonomiska och kulturella områden 
(Pullat & Selirand 1965, s. 14). En reseguide från 1980 menar att sovjetmakten gav Tallinn ny 
kraft och energi, författaren skriver: “Den tusenåriga staden fick en ny ungdom” (Bruns 1980, 
s. 20). Reseguiden menar även att målet hos invånarna efter bombningarna i Tallinn år 1941, 
inte bara handlade om att återställa det som hade förstörts utan också förvandla Tallinn till en 
ny socialistisk stad: “Efter att ha blivit av med sina ruiner, började staden titta in i 
framtiden” (Bruns 1980, s. 21).   
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Karlsson poängterar att ett icke-bruk av historia har likheter med den ideologiska 
användningen. Av naturliga skäl smälter de därför ofta samman och kan vara svårare att 
identifiera. Vad exemplen dock visar är det återkommande förekommer i reseguiderna att lyfta 
fram och visa upp det “nyfödda” Tallinn och det som författarna menar är ett bättre Tallinn. 
Det finns ett tydligt bortfall och en sortering av det förflutna vilket kan benämnas som ett 
icke-bruk av historia (Sjöland 2011, s. 60). Reseguiderna kan exempelvis betraktas som 
dokumentationer att undersöka och granska för att kartlägga vad för historia, händelser, 
uppgifter eller delar av det förflutna reseguiderna väljer att “sudda” ut. 

!
5.9 Ett kommersiellt historiebruk – att “sälja” Tallinn 

Det kommersiella historiebruket kopplas ofta samman med olika turistverksamheter eftersom 
historiska motiv flertal gånger ligger bakom skapandet av både turistattraktioner och andra 
produkter inom turismen. Ett tydligt exempel menar Karlsson (2009) är att lyfta fram 
historiska platser som utflyktsmål eller att sälja turistsouvenirer med historisk anknytning så 
som vikingahjälmar. Det centrala med det kommersiella historiebruket är att välja ut och 
skapa historieskrivning som lockar till konsumtion och intresse. Målet med att 
kommersialisera historien är att få den mer efterfrågad och såld där producenterna lägger 
fokus på att “sälja” historia (Karlsson 2009, s. 67-68). Sjöland menar att en viktig ingrediens i 
ett framgångsrikt kommersiellt historiebruk är själva spänningen och att bygga upp en sådan 
kring en historia (Sjöland 2011, s. 64).  

I reseguidernas turistinformation återfinns flera kommersiella drag där gränslandet mellan det 
fiktiva och faktiska blandas. Främst i sammanhanget när historieskrivning vävs in i mer 
aktuell information om Tallinn. Reseguiderna använder sig av myter, legender och hjältar för 
att göra historieskrivningen och turistinformationen mer underhållande. En återkommande 
berättelse i reseguiderna är den om “Mannen i Ülemiste-sjön” vilket handlar om en man som 
kontrollerar så att Tallinn alltid byggs och utvecklas. En reseguide från 1960 menar att 
mannen kommer upp från sjön varje midsommar för att fråga den första personen han ser, om 
Tallinn ännu är färdigbyggt? Svara personen nej är det bra, för annars kommer han dränka 
staden i vrede över att invånarna slutat bygga (Kangro & Uibopuu 1960, s. 23). En reseguide 
från tidigt 70-tal menar att mannen dyker upp varje nyårsafton men att Tallinn inte längre är i 
fara tack vare stadens expansiva skede (Tomberg u.å., s. 36). En reseguide från 1965 skriver: 
“Hur väl karakteriserar inte denna saga dagens Tallinn!”, och syftar då på att det överallt i 
Tallinn pågår byggnationer vilket reseguiden menar är ett resultat av Sovjetunionens 
framgångar (Pullat & Selirand 1960, s. 65). 

Den mest förekommande berättelsen i turistinformationen, även idag populär, är den om 
metallfiguren och vindflöjeln Vana Toomas (Gamle Toomas) på Rådhusets tak. Enligt en 
reseguide från 1979 förklaras figuren vara en avbild av Tallinns första soldatvakt som till hans 
minne placerades på taket när Rådhuset byggdes år 1530 (Helemäe & Agarkov 1979, s. 43). 
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En reseguide från 1990 förklarar att Vana Toomas är en avbild av en medeltida krigare som 
gick under smeknamnet Vana Toomas (Aru, Oll & Toomel 1990, s. 44). Samtliga reseguider 
beskriver Vana Toomas som en älskad symbol i Tallinn och han förklaras vara stadens trogne 
väktare som genom århundraden har skyddat Tallinn från inkräktare och fiender. En reseguide 
från 1990 skriver: “His task is to keep watch at his elevated position and warn the townmen as 
soon as an enemy is in sight” (Aru, Oll & Toomel 1990, s. 44-47). En reseguide från 1990 
driver dock med legenden och menar att Vana Toomas inte lever upp till sitt rykte som 
stadsvakt. Reseguiden skriver: “Han kunde knappast ha varit mer misslyckad i denna roll – 
ändå är han älskad av stadsborna” (Küng 1990, s. 73). Författaren syftar då på att Tallinn 
upprepade gånger har blivit ockuperat genom historien av bland annat Sovjetunionen. 

Sättet att skriva i reseguiderna påminner mycket om det så kallade marknadsföringsverktyget 
Storytelling. Det omfattar berättelser, myter eller fabler som används för att levandegöra och 
tillgängliggöra olika platser, skeden, kulturer eller historia. Begreppet används exempelvis i 
kommersiella sammanhang när någon bygger upp hela eller delar av en verksamhet eller en 
produkt kring en historia (Mossberg 2006, s. 17). Utöver att det förekommer kommersiella 
drag i reseguiderna förekommer det även exempel på när reseguiderna i sig eller det 
sovjetiska arvet från Tallinn används i ett kommersiellt syfte. Då handlar det om hur 
historiska åminnelser ligger i fokus vid framställning av exempelvis nya turistattraktioner. 
Likaså hur en historia blir mer anpassad och konstruerad utefter hur den lämpar sig i 
sammanhanget.  

I Hanna Kuusis artikel, Prison Experiences and Socialist Sculptures : Tourism and the Soviet 
Past in the Baltic States (2008), visar författaren på hur flera sovjetiska minnen, berättelser 
och platser har legat till grund för nya, gärna dramatiserade, turistprodukter. Dessa produkter 
handlar då inte nödvändigtvis om den “exakta eller sanna” historien utan snarare om hur 
historier förmedlas och används. Kussi tar exempelvis upp ett fortet Patarei i Tallinn som 
byggdes år 1890 och som år 1919 omvandlades till fängelse vilket var i drift ända fram till 
slutet av 2002. Komplexet är numera en kombination av fängelsemuseum och kulturcenter 
där besökarna kan uppleva den typiska “sovjetiska terrorn” och samtidigt ta del av olika 
konstutställningar, festivaler och workshops (Kussi 2008, s. 109-110). En annan populär 
turistattraktion är KGB-museet som ligger högst upp i det legendariska turisthotellet “Viru”. 
Det öppnade 2011 och tidigare på samma plats låg det en hemlig avlyssningscentral där KGB-
agenter spionerade och bevakade hotellgästerna. Museet är helt uppbyggt kring historier från 
hotellet och besökaren guidas genom olika rum pyntade med turistbroschyrer och bilder från 
hotellet (Sokos Hotels 2014). Trots att avlyssningscentralen var hemlig för hotellgästerna, var 
KGBs närvaro inte helt främmande på hotellet. Det visar en svensk reseguide från 1979 som 
skriver: “På hotell Viru är de flesta KGB-agenter (“nuhid” kallade i folkmun) unga ryssar i 
åldern 20–30 år” (Esternas Representation i Sverige 1979, s.19). Vidare står det: “En 
avlyssningscentral finns på andra våningen på hotellet Viru med ingång strax vid sidan om 
baren” (Esternas Representation i Sverige 1979, s. 18).  
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Mitt eget projekt The Tallinn Collector kan också ses som ett tydligt exempel på när 
reseguider används i ett kommersiellt syfte. Projektet är ett internetbaserat museum med 
material som dokumenterar Tallinns sovjetiska turismhistoria. Webbplatsen synliggör 
turistinformation från sovjetiska reseguider om Tallinn utifrån olika teman och år. The Tallinn 
Collector ämnar engagera, underhålla och samtidigt visa hur ett turistmaterial kan se ut när 
det färgas av exempelvis politisk och ideologisk propaganda (The Tallinn Collector 2014). 
Projektet har även fått mycket mediautrymme i Estland. Fastän The Tallinn Collector i 
huvudsak inte drivs med något ekonomiskt intresse omfattar projektet flera centrala 
kommersiella inslag så som historisk åminnelse, nostalgi, underhållning och strävan efter att 
fånga intresse (Sjöland 2011, s. 158). Sammanfattningsvis visar The Tallinn Collector hur 
historia har anpassats och kommersialiserats för att engagera, skapa intresse och nå ut till en 
bredare publik. 
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6. Diskussion 

Detta kapitel syftar till att diskutera de resultat som framkommit i undersökningen. Kapitlet 
kommer sammanfatta undersökningen genom en diskussion och förslag till vidare forskning.	


!
Utgångspunkten för uppsatsen var att visa på hur Karlssons historiebrukstypologi gick att 
använda som analysverktyg på äldre reseguider från Estniska SSR. Undersökningen utgick 
ifrån sju olika historiebruk – ett vetenskapligt, ett existentiellt, ett moraliskt, ett ideologiskt, 
ett politiskt-pedagogiskt, ett icke-bruk av historia och ett kommersiellt. Målet var att utifrån 
varje historiebruk undersöka vilka historiska dimensioner det gick att identifiera i 
reseguiderna och även se vilken eller vilka dimensioner som eventuellt var mer framträdande 
än andra. Resultat ämnar jag nu redovisa i en avslutande diskussion.  

För att utföra en historiebruksundersökning behövs ett studieobjekt som på något sätt 
behandlar historia. Likt annat historiskt material representerar reseguiderna det förflutna och 
genom att granska dem kan vi både närma oss och utforska historia vilket i min undersökning 
har gjorts med hjälp av Karlssons typologi. Uppsatsen har visat hur typologin kan användas 
för att undersöka och förklara olika historiska företeelser och yttringar. Reseguiderna agerar 
medium som kan “föra liv” i det förflutna vilket kan engagera känslor, fördjupa historiska 
kunskaper eller exempelvis öka förståelse för människor, platser, händelser eller ett material i 
sig. Typologin har öppnat upp möjligheten till att söka och finna svar, se kopplingar, 
förklingar, samband eller likheter mellan exempelvis då, idag och olika tidsperioder. 
Reseguiderna har i undersökningen fungerat som utmärkta historieyttringar och historiska 
artefakter.  

Efter en genomgång av samtliga historiebruk har uppsatsen exempelvis visat hur ett 
vetenskapligt blir tydligt när reseguiderna väljer att skriva om turistinformation eller 
rekonstruerar fakta. Det existentiella historiebruket handlar om olika identitets- och 
samhörighetsbeskrivningar i reseguiderna. Det moraliska historiebruket avser omoraliska 
skildringar av exempelvis esterna i reseguiderna. Den ideologiska aspekten handlar om hur 
reseguiderna lyfter fram och väver in ideologiska konstruktioner i turistinformationen. Ett 
politiskt-pedagogiskt historiebruk blir tydligt när reseguiderna visar på politiska likheter 
mellan nutid och dåtid för att legitimera samhällets politiska hållning. Ett icke-bruk av 
historia går att urskilja när turistinformationen nonchalerar, förnekar eller inte vill ta hänsyn 
till historien och det kommersiella historiebruket avser när bland annat reseguiderna eller 
historier blivit föremål för nyetablerade kommersiella produkter. Oavsett vilket historiebruk 
undersökningen studerar återkommer en dimension som präglar materialet – nämligen att 
reseguiderna och innehållet snarare är ett resultat av den då rådande historiekulturen och 
sovjetisk propaganda än historievetenskapens lägesrapport eller rön. Materialet har främst 
präglats av ideologiska och politiska uttryck vilket också färgar de bilder och fotografier som 
förekommer i reseguiderna. Dessa uttryck är mer framträdande än andra. Det jag dock 
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ämnade uppmärksamma och slå fast med denna undersökning var att demonstrera hur 
reseguiderna fungerar som analysmaterial när olika dimensioner och analysinriktningar 
“plockas” fram med hjälp av historiebrukets typologi. Jag ville även demonstrera hur 
typologin faktiskt fungerar som mall vid en sådan undersökning. Likaså att en sådan 
undersökning kan utföras utifrån ett behov, önskan eller intresse vilket exempelvis kan 
komma från en individs eller grupps drivkraft. 

Eftersom jag inte ämnade visa vad som är rätt eller fel att analysera i reseguiderna finns det 
säkerligen betydligt mer forskning att ägna sig åt inom ämnet jag studerat. Jag påstår inte att 
det jag har undersökt i materialet är det enda eller fullständiga. Förslag till vidare forskning 
skulle exempelvis kunna vara att undersöka hur exempelvis privatpersoner, forskare eller 
ester egentligen värderar äldre reseguider som forskningsobjekt. Eller undersöka hur stor 
önskan, intresset eller behovet är bland exempelvis privatpersoner, forskare och ester i frågan 
om att undersöka och arbeta med äldre reseguider från exempelvis kommunisttiden om 
Tallinn. Det är både intressanta och spännande frågor jag har reflekterat över under 
uppsatsens arbetsgång.  
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7. Sammanfattning 

Avslutningsvis följer nu fyra punkter som tydliggör och sammanfattar olika tänkbara 
användningsområden, syften och dimensioner för reseguiderna. Dessa punkter har 
undersökningen tidigare både belyst och diskuterat i analysen. Punkterna representerar olika 
tänkbara poänger om varför reseguiderna kan analyseras med hjälp av historiebrukets 
typologi och vad det finns för nytta med det: 

!
Existentiell orientering 

Reseguiderna kan ligga till grund för diskussioner och reflektioner kring hur individer eller 
grupper har framställs genom olika tidsepoker. Det kan i sin tur vara till nytta för de personer 
som önskar eller har behov av att finna svar, se kopplingar eller söka tillhörighet gällande en 
identitet eller nationalitet. Reseguiderna kan vara ett material att använda vid diskussioner och 
samtal om exempelvis etnicitet eller identifikation. Förslagsvis, vilket uppsatsen diskuterat, 
om hur materialet behandlar den estniska Sång- och dansfestivalen eller vad som beskrivs 
eller identifierar estnisk kultur eller esterna själva. Med tanke på att reseguiderna ämnade 
beskriva och informera omvärlden om exempelvis esterna och deras kultur, är materialet extra  
intressant att undersöka just i frågan om hur det faktiskt gjordes. Reseguiderna representerar 
historia vilket kan vara önskvärt och nödvändigt för individer att belysa. Som bland annat det 
existentiella och moraliska historiebruket visar kan det bortglömda kastas fram i ljuset för att 
exempelvis ge återupprättelse, möjliggöra bearbetning eller skapa stolthet hos grupper i 
samhället. Speciellt då varje samhälle och människa har en berättelse om sitt ursprung. Med 
tanke på att politiska oroligheter oförberett förekommer i olika samhällen och mellan länder 
kan ett existentiellt orienterande vara betydande samt av stor vikt för människor vid olika 
tidpunkter och skeden i livet.  

!
Kommunikations-, kunskaps- och intresseprocess 

Äldre reseguider kan vara resurser för den som ämnar komma i kontakt med det förflutna. De 
är medier som uttrycker historia vilket vi mottagare tar in och tolkar på olika sätt. Genom 
representationer i form av text, ord och bilder sker förmedling, gestaltning och distribution av 
historia vilket påverkar vårt medvetande och vår kunskap på ett eller annat sätt. Reseguiderna 
kan likaså omsätta, aktivera och involvera känslor, intryck eller olika föreställningar när de 
bearbetas. Reseguiderna är ett möte med historia, det förflutna, vilket ger ingångar till 
engagemang och intresse. Reseguiderna kan belysas utifrån olika teman eller områden. 
Förslagsvis kan vi med de estniska reseguiderna studera det sovjetiska samhällets ideologi 
och politiska yttringar då de visar på tydliga uttryck för de värderingar som var rådande vid 
produktionstillfällena. Vem mottagaren är eller vad mottagaren har för avsikt att undersöka 
grundar sig enbart på behov, önskan eller intresse. Men då reseguiderna möjliggör orientering 
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i tid är det själva möjligheten jag ämnar understryka. Att därför avfärda reseguiderna som 
exempelvis endast propaganda är inte motiverat eftersom materialet fortfarande skapar 
förutsättningar för oss att nyttja dem på olika sätt och för olika ändamål. De är 
minnesproduktioner och bidrag till utveckling av människors kunskap och tänkande om 
historia. 

!
Ett kritiskt förhållningssätt 

Det finns argument för att ställa sig kritisk till om reseguiderna ger en alltför felaktig eller 
motsägande bild av det förflutna. I undersökningens fall handlar det om propaganda. Fastän 
ett material utifrån en vetenskaplig syn bör vaska fram en vetenskaplig sanning eller det 
förflutna så verklighetstroget som möjligt, ligger en väsentlig poäng i att materialet kan 
användas vid kritisk granskning av källor där fokus exempelvis går att lägga på 
historiebrukets användning. Vi kan analysera och diskutera reseguiderna utifrån ett kritiskt 
förhållningssätt och ställa frågor om hur de kan användas eller inte användas som material 
inom historiedidaktiken. Att studera och pröva historia ger oss mer kunskap om den – där kan 
reseguiderna agera material för just en sådan prövning. Reseguiderna besitter förmågan att bli 
resonerade/värderade både kritiskt och analytiskt. 

!
Reseguider kan “sälja” historia 

Reseguiderna har visat sig vara lyckade och lämpade medium för underhållning, estetik och 
upplevelser. Både som objekt eller förmedlare av historia vid exempelvis utveckling av olika 
kommersiella produkter. Uppsatsen tar exempelvis upp The Tallinn Collector som dessutom 
har fått mycket uppmärksamhet i estnisk media eftersom projektet kastar ljus på äldre 
reseguider från Estniska SSR. Ett annat exempel är Hotell “Viru” i Tallinn där ett KGB-
museum använder sig av minnen, berättelser och ett äldre turistmaterial när de förser 
besökarna med en upplevelse. Dessa sätt att använda historia bottnar i förmågan att återge, 
skapa spänning och intresse för det förflutna i ett kommersiellt sammanhang. Att “sälja” 
historia är ett vanligt sätt att etablera olika produkter inom turismen.  

!
7.1 Slutord 

Till vilken grad dessa punkter kan användas eller fyller för funktion (eller funktioner) hos 
individer eller grupper är desto svårare för mig att avgöra. Historia är fortfarande ett urval och 
går att studera ur olika perspektiv och användas i flera olika syften eller sammanhang. 
Sammantaget kan undersökning en dock konstatera att historiebrukets typologi som 
analysverktyg möjliggör bearbetning av det förflutna när exempelvis reseguiderna står som 
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forskningsobjekt. Reseguiderna representerar olika historiska dimensioner och teman vilket 
kan nyttjas och användas till historisk förståelse, kunskap och referens. 
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