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OMLAS~11N6EN 

Thomas Hillmo 

"Historien som underbart öde" 

"Att lära av historien" - ja, så skulle man kunna sammanfatta mottot för 
innehållet under rubriken OMLÄSNINGEN. Vi kommer här att 
presentera och diskutera historiska verk och författare, som har lyckats 
göra historien levande och spännande, angelägen och intressant. En 
diskussion om historieförmedling och historeundervisning idag bör knyta 
an till denna tradition av god historieskrivning. 

Vi startar i detta nummer med en svensk klassiker - Carl Grimbergs 
"Svenskafolkets underbara öden" - som Thomas Hillmo har läst på nytt 
och finner kvaliteter hos som 1980-talets undervisning och förmedling 
skulle vinna på att ta efter. 

På sätt och vis var Carl Gustaf Grimberg vår siste rikshistoriograf. Genom 
sin roll som konungars äreräddare med känsla för det storsvenska och 
krigarbragder blev han med tiden var historikers niding. Idag är hans texter 
ett kuriosakabinett, en tacksam exempelsamling för universite tsundervis
ningen i källkritikens elementa. I vilken utsträckning "Svenska folkets 
underbara öden" i vår tid läses annorstädes är inte känt , men nytrycket vid 
fjolårets bokrea är en indikator på verkets märkliga överlevnadsförmåga 
alltsedan förstautgåvan, utgiven mellan 1913 - 1923. 

Att läsa om Grimberg med de weibullianska glasögonen avlagda och 
betrakta hans verk ur ett undervisningsperspektiv innebär att närma sig det 
som var kärnan i Grimbergs popularitet. En samtida anmälare av den 
avkortade ungdomsupplagan - filmcensom Gustaf Berg - var inte ensam om 
sitt omdöme när han i "Scouten" gav uttryck för en djup beundran av 
Grimbergs "för närvarande enastående förmåga att levandegöra vår 
historia." Men, Grimbergs uppburna ställning närdes också i folk- och 
realskolor, där flitiga lärjungar premierades med band ur nämnda 
ungdomsserie - vilket så här sex årtionden senare ger perspektiv på debatten 
om skolans bokliga generositet. 

I fokus står således den grimbergska framställningskonsten, med sitt sär
präglade och märgfulla språk - ofta hämtat direkt ur källorna - och den 
drivna episka känslan. Hållningen till vad som är dikt och data är på sitt sätt 
bekymmersfri och underordnad de litterära kraven. Det passionerade 
förhållandet till historien - till såväl den goda skrönan , det muntra och 
burleska, som det melodramatiska och tragiska - är att gripa sig an det 
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förflutna med Johandeaus maxim som ledstjärna: "Att älska och hata är blott 
att lidelsefullt pröva". Grimbergs ambition att engagera sin läsare genom 
framställningen leder tankarna till en annan stor och folkkär epiker, 
nämligen Frans G Bengtsson. Båda skulle kunna dela den bengtssonska 
metodförklaring, som ges i inledningen av rnonografm om Karl XII; "att på 
läsligt sätt berätta". 

Onekligen firms i det grimbergska sättet att framställa historia drag som 
ligger nännare den historiska romanen än en historieskrivning i gängse 
mening. Skildringen av exempelvis Gustav Vasa är på många sätt typisk för 
det historiska drama, som Grimberg ofta utvecklar framställningen till. I 
botten fmns den personliga, nästan familjära tonen som låter Gustav Vasa 
bli "kung Gösta", eller rätt och slätt "Gustav". Situationerna konkretiseras 
ofta via Peder Svarts krönika, som låter kungen själv få komma till tals och 
delta direkt i händelseförloppen. I dramatiken kring striderna i Västerås 
blir det den handlingskraftige kungen som räddar situationen: 

"Till all lycka var emellertid GU.stav på sin vakt och lät sända 
en del av trupperna mot danskarna, som 11uför andra gången 
drevs på flykten. 'I det samma som fienderna blevo så tillbaka
slagna, som nu sagt är, kom herr Gustav själv in i staden och 
vart varse, att en stor part av hans folk voro druckne. Då gick 
han själv in i alla vinbodarna, desslikes ock i domkyrkan, högg 
med sin egen värja banden av vinfat, kirsedrankstunnor och 
öltunnor ... '" 
(Citatet av Peder Svart) 

Grimbergs framställning flätas samman med Peder Svarts. Historien är en 
levande historia, där människor av kött och blod - med sina förtjänster eller 
skröpligheter - styr och ställer. Uppdelningen i "god" och "onda", 
"lättsinniga" och "flitiga etc liknar starkt det antika dramats eller commedia 
dell' artes uppsättning av typfigurer. Genom den strikta kronologin, 
närheten till aktörerna och invävningen av kröniketext, lyrik, anekdoter 
och skälmstycken utvecklas Grimbergs historia närmast till ett epos. 
Intrycket av närhet förstärks emellanåt med historiskt-dramatiskt presens. 
Läsaren får träda in i historien som åskådare till de händelser som förefaller 
utspela sig i ett "här och nu": 

"Då träffar en av fiendens kulor Karl i foten . Men ingen kan 
märka på honom, att det är något allvarligt. Han blir 
visserligen blek av smärtan men fortsätter att med samma 
lugn som vanligt utdela sina befallningar. När lewenhaupt 
möter honom och ser, att han är 'alldeles bleknader i ansiktet' 
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säger han: 'Gud bäure oss, nådigste herre, huru är det fatt? Sen 
Eders Maj:t nu, haver jag icke sagt det och alltid fruktat 
därföre?' Konungen svarade: ' Det är bara i f oten. Kulan sitter 
inne; jag skall låta skära ut henne, au det visslar efter·. och 
så rider han med sin söndertrasade fot tillbaka till 
löpgravarna." 

Genom att spela på det historiskt exotiska i tidstypiska uttryckssätt lrnyter 
han också an till den muntliga traditionens berättarglädje och den 
fornnordiska sagodiktningens stil. Att skriva är för Grimberg både au 
underhålla och vara sedelärande. Men, det är också att förmedla kultur
arvet. Att återge fabliaun "Haer sighs aff abotum allum skaemptan m ykle" 
in extenso blir därför en del av denna mission, samtidigt som Grimberg 
med stor fingerfärdighet låter texterna smälta in naturligt i framställ
ningen. 

Kan en historia som så notoriskt lever upp till Geijers axiom tillföra 1980-
talets historieundervisning någonting? En av huvudpoängerna med 
Grimbergs författarskap är läsbarheten, vi kan kalla det "den historiska 
texten som mästerstycke". Betoningen ligger på läsupplevelsen, textens 
kameleontegenskaper genom att vara allt från krönika , äventyrsroman till 
den goda berättelsen. 

Kanske ligger det närmast till hands att uppfatta den som god underhållning. 
betraktelsen som skänker en stunds avkoppling och lättar upp stämningen i 
klassrummet. Men, det vore samtidigt att bara gå halva vägen. 

De underbara ödena kan tvingas att bli något mer än historieundervis
ningens Röde orm. Den reguljära skolboken ger alltför sä llan någon 
läsupplevelse. Dess ambition att komprimera historien lede r till en 
faktaspäckad text där "förklaringar berättas", för an tala med 
uppsalahistorikem Ragnar Björk. I några fall ett staplande av förklaringar 
på varandra, i andra en sorts heuristiska resonemang. En text som 
Grimbergs bygger snarare på att "berättelsen förklarar" , h andlingen skap ar 
helheten som ger delarna en struktur. Likheterna med den avspända 
skönlitterära läsupplevelsen är uppenbara: Identifikation och inlevelse . 
Avsnittet om digerdöden introduceras på följande gripande vis: 
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Digerdöden 

Till Sveriges andra olyckor hade kommit en hemsk pest, kallad 
svarta döden eller digerdöden, dvs stordöden. Den började borta 
i yttersta östern, bland det kinesiska rikets myllrande 
millioner, och spred sig därifrån västerut, skördande otaliga 
offer. Aldrig, varken förr eller senare, har mänskligheten 
genomgått en så.fruktansvärd hemsökelse. Den föregicks av 
jordbävningar och meteorer, fruktansvärda översvämningar, 
omväxlande med en allt förbrännande torka samt 
gräshoppsvärmar, som förmörkade dagens ljus och förtärde allt 
grönt på marken. Fåfänga voro alla försök att undslippa de 
glupska djuren. Endast hagel och regn förmådde slå ned dem, 
men då blevo deras ruttnade kroppar liggande och förpestade 
luften runt omkring. Krönikorna tala också om tjocka stinkande 
dunster, som stego upp på flera ställen, inhöljde allt liksom i 
en tät dödssvepning samt spredc dödens blekhet över 
människornas anleten och mattighet i deras lemmar. Man har 
beräknat, att pesten i Europa tagit 25 millioner människoliv 
eller omkring 114 av folkmängden. Särskilt svårt tycks den ha 
hemsökt de nordiska länderna, framför allt Norge. 

Dit kom den på sommaren 1349 med ett engelskt fartyg, lastat 
med yllevaror. Det löpte in i Bergens hamn, och man hade just 
börjat lasta ur godset, då , enligt isländska uppteckningar, hela 
besättningen helt hastigt skördades av döden . Kort därefter 
bröt samma sjukdom ut även i staden, yttrande sig i häftig 
feber med hastigt påkommande ångest och oro, blåaktiga eller 
svartafläckar och strimmor på huden, här och där bölder på 
kroppen, smärtsamma sting i bröstet, stinkande andedräkt, 
svartaktig , liksom förbränd tunga samt framför allt de 
våldsammaste blodstörtningar genom näsa och mun. Efter två 
eller tre dagar brukade den sjuke vara död: men det kunde också 
hända, att människor, som sutto glada och.friska, en timme 
därefter voro dödens. Från Bergen gick den store mandråparen 
härjande.fram över hela landet och säges ha skonat blott 113 
av inbyggarne. En samtida författare skildrar det hemska 
tillståndet sålunda: Ensam och övergiven ligger den sjuke på 
sin bädd. Ingen släkting vågar närma sig honom, knappt en 
läkare träda inom hans boning. Till och med prästen ger honom 
endast med en rysning det heliga sakramentet. Hjärtslitande 
ropar barnet efter sina föräldrar, hustrun efter sin man och 
mannen efter sin hustru. Men förgäves.! 
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Hur oändligt mycket mera blodfattigt och torftigt 1er sig inte det den 
moderna läroboken har att meddela i samma ämne: 

Oron i samhälletförstärlaes av den storafarsot, som går under 
namnet digerdöden - den stora döden. Det var en lung- och 
böldpest, som kom från Asien och nådde Europa vid 1300-talets 
milll. Den spreds av rållor och ledde nästan utan undantag till 
döden. Vissa trakter lär nästan ha avfolkats. Hur många som 
dog genom digerdöden är dock ovisst. Det anses numer att en 
äldre historieskrivning har överdrivit dess verkningar. 

Som tidigare nämnts härjade en pestepidemi, digerdöden i 
Europa vid millen av 1300-talet. Sjukdomen spred sig snabbt 
och nådde Sverige 1350. Vi vet inte så mycket om pestens 
härjningar här. Bara i några få samtida notiser antyds det, att 
en svår sjukdom hemsökte Sverig. De ekanomiska svårigheterna 
i Sverige vid 1300-talets mitt kan ha förvärrats av 
digerdödens framfart, men detta är endast ett antagande. 
(Alla tiders historia, 1984, s 76, s 94) 

Att berättelsens närhetsupplevelse gör det abstrakta och komplicerade 
gripbart, är en truism som förtjänar att upprepas. Men, berättelsen har 
också en mnemoteknisk poäng; handlingen gör det lätt an minnas och tex1en 
blir därmed ett tacksamt diskussionsunderlag. Principen påminner närmas1 
om sättet att analysera text inom undervisningen i litteraturhistoria. 

I själva verket erbjuder Grimberg ett redskap för frigörelse från det Ottar 
Dahl träffande kallat "samtidsimperialism". Ett medel för att rubba läro
bokens maktposition i dess egenskap av auktoriserad förmedlare av dagens 
sanningar och perspektiv på historien. Tillsammans med exempelvis 
Moberg och Wemström ger Grimberg oanade möjligheter till fördjupning 
och komparation inom grupparbetets ram; perspektiv.på epoker, 
kvinnosynen, patriotismen, uppfattningarna om regenter och allmoge, 
karakteristiken av landskapskynnen och utlänningar (jfr Grimbergs bil_d av 
småläMingar med Mobergs) osv. 

Jämte sina förtjänster som underlag för det kritiskt granskande har 
Grimbergs texter också ett värde som kulturhistoriskt språkrör: både som 
förmedlare av kulturhistorien i sig, vilket blir en positiv bieffekt av 
läsningen, men också som åskådningsexempel på hur kulturhistorien 
utnyttjas för att framställa det förflutna. För övrigt är också Grimbergs tex1 
att betrakta som kulturhistoria. 
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Att undervisa i historia är att göra sig till tolk för det som kan kallas det 
historiska nännandets och fjännandets dilemma. Det handlar om delvis 
motstridiga krav. Å ena sidan att gå i närkamp med det förflutna - att 
förmedla något av den gångna tidens självförståelse att "rekonstruera 
aktörernas problemsituation", som Popper formulerat det. Å den andra att 
distansera sig från historien genom att teckna övergripande linjer och visa 
det allmängiltiga. 

Skolboken lägger ofta - inte minst av textekonomiska skäl - tonvikten vid det 
senare. Även om den "närhet" Grimberg skildrar många gånger är maktens 
och härlighetens, så är hans texter genom sin fönnåga att engagera läsaren i 
historiens underbara öden, en ingångspunkt för diskussioner om 
människorna, livet och kulturen. 


