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Tordis Dahllöf 

Historia och skönlitteratur 

"Hittills har vi i Västerlandet varit alltför inställda på att lära ut vårt tekniska 
kunnande - genom Nobelpriset till Naguib Mahfouz blir vi kanske mer 
benägna att lära oss något av hur andra folk med en annan kulturell bakgrund 
prövar att lösa de problem som i grunden är gemensamma för oss alla." Så löd 
en av kommentarerna till årets Nobelpris i litteratur, fällt av professorn i 
semitisk filologi, Christopher Toll vid Köpenhamns universitet. I Citatet 
uppmärksammar skönlitteraturens ovanskliga värde som dokument tvärande 
alla kulturgränser. Det lika i människors villkor i vår multikulturella värld 
blir synligt hos diktarna, som genom sina estetiska kulturprodukter lyckas 
förmedla de mångas kulturella vardag. Författarna skriver för oss alla, till oss 
alla, trots att de som skrivare inte tänkt på dig och mig som läsare fjärran från 
cafebord i Kairo som i Mahfouz fall eller från den författarlya på Söder i 
Stockholm, där Ivar Lo - Johansson på nytt stämmer möte med sina 
människors miljöer och tankar om livets villkor. De blir ändå rätt uppfattade 
och i detta ligger diktarens märkliga kompetens.2 

Att först! och att bli förstidd 

"Vetenskapsmän vill förstå: diktarna bli förstådda" har den aforistiskt 
begåvade litteraturforskaren Olle Holmberg sagt. Att söka förstå är idag en 
legitim forskningsattityd, kompletterande en äldre vetenskaplig tradition, som 
främst gick ut på att förklara. I denna strävan tvärar idag många forskare 
mellan olika discipliner, lånar empiri, metoder och teorier av varandra. Detta 
är positivt, stundom riskfyllt och inte alltid så berikande som låntagarna tror. 
Mångfalden av vetenskapliga perspektiv och empiri tappas stundom bort och 
många forskare läser samma lärofäder, via varandra, och inte alltid så 
grundligt. Men öppenheten, kanske också respekten för varandra hör till det 
positiva i de vetenskapliga kontakterna. Alla rör sig dock inom 
forskarsamhället. 

Men om vi går utanför, låter konsten t. ex. bli sanningsvittne, vad händer då? 
Den problematiken arbetar författaren till denna artikel med, erkännerligen 
när det gäller relationerna mellan etnologin och skönlitteraturen. 3 

I Dagens nyheter den 14/10, 1988. 

2 Ivar Lo - Johanssons senaste opus heter, Till enförfatrare. 
Bonniers, 1988. 

3 En förstudie till en konunande arbete om relationerna mellan 
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Vem kommer verkligheten närmast, forskaren eller diktaren frågade en gång 
lundafilosofen Hans Larsson? Själv bejakade han den litteräre författarens 
syntetiska intuition och de1U1es användande av förnuft, känsla och vilja. För en 
kulturforskare, som ständigt ställer sin empiri i relation till människan är 
behovet av all sorts kunskap och en integrerad kunskap väsentligt. Att då inte 
använda sig av skönlitteraturen vore en underlåtenhetssynd om än inte 
oproblematiskt. (Jag återkommer längre fram till den problematiken). Men 
för en renodlad historiker? Kronos' första nwnmer inbjuder till diskussion 
och stimulerar till inlägg och kommentarer i många rikmingar. I sin artikel 
"Historieämnet i läroplanerna - mål, innehåll och metoder" kommer Tommie 
Lundqvist fram till slutsatsen, att skolpolitiska ambitioner och rådande 
paradigm inom pedagogik och historievetenskap har styrt läroplanerna. Alltså 
är det dessa fält, som man bör granska närmare för att komma åt 
historieämnets profil och kunskapssyn. 

Vad tiUlts vara historia? 

Skolpolitiken lämnar jag här helt åt sidan, men vill stanna något vid de 
historievetenskapliga institutionernas kunskapssyn, vad som är eller tillåts 
vara historia och detta med hänsyn till diskussionen om mötet historia och 
litteraturen. De bjudande direktiven kommer från institutionerna, synen på 
fakta, vad som är kunskap, de teoretiska strategierna inför tolkningen av 
historiens gång, den historia som egentligen är historiernas gång. För vems 
historia kan/bör prioriteras? 

ldehistorikern Sven-Eric Liedman har med skärpa och frenesi debatterat 
historieämnets ideologier och banerförare, bl. a. i boken Humaniora på 
undantag?, 4 där han främst gick till angrepp mot den weibullska skolans 
hegemoni och källkritiska arbetssätt såsom allenarådande metod i ambitionen 
att vaska fram "sanningen". Åtskilligt har hänt sedan den boken kom ut och 
historieämnet har expanderat i en mängd olika riktningar. Men "man har 
vandrat åt olika håll under tystnad" och man har sällan diskuterat "vilka 
ansvarsområden disciplinen egentligen borde ha." Citatet är hämtat från 
Uppsalahistorikern Ragnar Björks artikel i tidsskriften Forskning om 
utbildning 1988:2 s.22, som handlar om utbildningsforskning som historisk 
analys. Social historia, demografisk historia, kvinnohistoria har växt fram och 
expanderat, "den dolda historien", d.v.s. närmast de dolda människornas 
historia har uppmärksammats 5 

emologi och linera1ur finns i DOXA-srudien, Dikl och verklighet i 
Hans Larssons Hemmabyarna, 1978. 

4 Ur Humaniora pd undanrog? Humanistiska forskningstraditioner 
i Sverige. En an1ologi av Tomas Forscr. Kontrakurs, 1978. 
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Men det är inte bara materialet och den teoretiska och metodiska modellen som 
ändrat karaktär, även forskaren själv läggs under luppen, dennes värderingar 
och attityd till forskningsuppgiften. "Att göra forskarens eget tänkande till ett 
analysobjekt och bestämma dess egenskaper som kulturprodukt, typiskt för 
eller omhuldat i en viss klassposition, ett visst samhällssystem, en viss 
tidsanda", menar kulturforskarna Ehn/Löfgren vara viktigt. 6 Påpekandet 
gäller självfallet också för varje historiker, dennes forskningsprofil och egna 
värderingar styr forskningsprocessen. Lät mig ta ett exempel! 

När David Gaunt ger en snabbskiss av svensk historia i skriften Myter om 
svenskan i samarbete med etnologen Orvar Löfgren blir svensk historia "värt 
kollektiva minne" (s. 66), de sega folkliga strukturernas dokumentation, en 
sorts mentalitetshistoria. Skolhistoria har aldrig varit neutral, säger han vidare 
och varje generation måste skriva sin historia på nytt (s. 118). De marginella 
gruppernas historia måste skrivas. Vardagens historia blir då viktig- inte så 
mycket för att makten legat i den sociala miljön, men för att de styrandes 
agerande reflekteras i det underifränperspektiv varmed "vanligt folk" ser på 
världens gång, i den omgivande miljön och i sina blickar uppåt. 

Gaunt tecknar en motbild gentemot den vanliga politiska historien. En 
svårighet för denna typ av historiebeskrivning är att finna empiriskt stoff. 
Vanliga människors vanliga historia är föga dokumenterad av dem själva i 
historiskt material. Indirekt möter vi dem i juridiska handlingar, 
domstolsprotokoll etc. Detta är materialet bl. a för Gaunt och för Emmanuel 
Le Roy Ladurie i dennes skildring av byborna i den franska byn Montaillou 
uppe i Pyreneema. När skrivkonsten ökar generellt och ju längre fram i tiden 
vi kommer kan en dylik vardagshistoria hämta verifikation ur litterära källor. 

Var kommer dikten, konsten in i forskningsarsenalen, om den alls kommer in? 
Möjligen som illustration, en kulturell "knorr", som en liten tribut åt Kulturen 
med stort K. Vad än svaret är, så är det förmodligen relaterat till den 
uppfattning som forskaren har om kunskap och vilken kunskap som är 
relevant i tolkningen av historiens gång. Skolans läroplaner visar å sin sida en 
stor öppenhet och mångsidighet i vad gäller ämnets uppläggning och praktiska 
utformning, allt med hänsyn taget till elevernas ålder. Individen, hembygden 
får agera utgångspunkt för vidare strövtåg i Sverige och ut i världen. 
"Längdsnitt" inkorporerar geografi och samhällskunskap och skönlitterära 
framställningar kan användas i olika arbetspensa. 

5 Ronny Ambjörnsson och David Gaunt, Den dolda historien. 27 

uppsatser om vån okända förflutna. Förfauarförlagel 1984. 

6 Billy Ehn & Orvar Löfgren, Kulturanalys. En etnologiskt 
perspektiv. Libcr Förlag, 1982, s. 117. 
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Litterära historiker 

Därmed raskt över till följande fyra punkter att fundera över kring 
relationsparet historia - skönlitteratur: Vi har de 
. "riktiga" historikerna, de 
.. "riktiga" författarna, de 
... litterära historikerna och vi har till sist de 
.... historiska författarna. 

Punkterna ett och två lämnar vi eu tag, men punkt tre, de liuerära 
historikerna, här börjar det brännas! 
Om denne skriver Mats Sjöberg i sin Kronas-artikel "En god historia? 
Reflexioner kring berättandets renässans i historieundervisningen." Där 
apostroferas Carl Grimberg, Anders Fryxell och lärjungen Vilhelm Moberg. 
När Mats Sjöberg citerar Fryxell och de1U1es stilistiskt - pedagogiska nit frågar 
man sig: Uppfyller inte delUle historiker den tredje målsättningen vid våra 
dagars universitet, nämligen den att presentera forskningsresultat för en 
bredare allmänhet, så att de blir läsbara och förstådda? Men vad händer med 
den historiska saMingen om historikern har för livlig fantasi i sin berättande? 
Eller om han hemfaller åt den "principiella anakronism" som Anders Nygren 
varnade för på sin tid i den lilla studien "Det självklaras roll i historien." 7 

"Det finns två olika slag av anakronism. Dels den vanliga 
enkla och relativt ofarliga anakronismen. som består däri att 
ting och personer råka bli placerade i en annan tidsmiljö än 
deras egen - sådana fel bli i allmänhet snart nog uppdagade 
och räuade. Men dels finns det en anakronism, som skulle 
kunna betecknas som den metodiska eller rent av den 
principiella anakronismen. Den består däri, att, när man går 
till tolkningen av etl förgånget tidsskede, icke frågar efter 
dess egna förutsättningar, utan omtolkar det efter de 
självklaraförutsättningar, som man själv råkar ha." 

Ett litet och kanske i grunden ofarligt exempel på delUla typ av anakronism 
kan vi hämta ur Egil Johanssons framställning av torparhustrun Gertrud i den 
utsökta hjälpredan "Vad kyrkböckerna berättar." 8 

7 Anders Nygrens ani.kel slår i K. humanistiska 

Vetenskapssamfundets i Lund Årsberättelse 1943-1944, I, s. l. 

8 Egil Johanssons bok är u1given i FRN:s, Forskningens 
frontlinjer, Liber, 1983. 
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"Den rätlvända bikkn 
Innan Gertrud lämnade koret kunde hon få en svindlande 
tanke för ett ögonblick. Det kan vi föreställa oss. Där borta 
skulle hon sitta vid väggen på kvinnosidan, spinnsidan, den 
vänstra sidan, den onda och mörka sidan mot norr. Här 
framme blev det tvärtom i ett susande andetag. 

Om kyrkan var en gästabudssal och gästabudsvärden var vänd 
mot sina gäster, då var alla kvinnors plats på hans högra sida, 
Mariasidan. brödsidan, evangeliesidan. Gertrud var då 
tillsammans med hans moder och alla kvinnor upphöjd och 
ak.Jad. 

Så kunde tankarna gå. För en stund var de sista de första . I ett 
ögonblick blev vänster i stället till höger. Skriftad såg sig 
Gertrud om. Hon tog med sig den rättvända bilden." 

Tänkte, kände Gertrud på detta sätt? Javisst, kunde hon ha gjort det. Men vad 
säger, att inte Gertrud blickade förskrämd ut över församlingen och helst av 
allt snabbt ville komma ner i sin bänk, långt från det granskande finfolkets 
ögon? Är hon verkligen klarsynt nog och har hon kunskaper nog - att som sin 
tecknare - vända på sitt livsperspektiv och omvärdera sin status i kvalitativ 
mening? Är det inte forskarens insikter som lagts i Gertruds sinnesstämning? 

Genom sitt sätt att arbeta blir emellertid den sociala sanningen, den kulturella 
kontext som symbiosen kyrka och stat innebar mycket tydlig för oss. 
Johansson uppnår sitt syfte - och vi förstår! 

Eco och Ladurie 

Låt mig ta ett annat exempel! Stor förståelse har också mött forskaren och 
författaren Umberto Eco med sin medeltida expose, Rosens namn. Hur han 
arbetade och tänkte har han redogjort för i PS till Rosens namn, 1985. I denna 
intressanta inblick i forskarverkstaden skriver Eco bl. a: "Som jag nämnt i 
någon intervju känner jag nuet uteslutande via TV-rutan, medan jag har 
direkta kunskaper rörande medeltiden (s. 20). "Bägge upplysningarna är smått 
aningslösa och märkliga, en forskare som upplever sin omvärld via 
televisionen och som anser att hans egna, skriftliga medier är mer direkta! 

Med exemplet Umberto Eco vill jag inte på något sätt antyda att inte dennes 
framställning har ett stort läsvärde som interpretation av ett medeltida 
material, men det är en tolkning av en specifik forskare och av en speciell 
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kulturmiljö, klostret. 
Ännu ett exempel! Laduries närmast exempellösa framgång med Mountaillou
boken ger en lokalhistorisk skildring, som vinner entusiasm och läsare. 
Protokollen från häxprocessema är ett märkligt källmaterial, men sedan 
tolkar Ladurie dem och gör stundom balsbrytande jämförelser över tid och 
rum. De europeiska, närmast visionära historikerna, typ Eco och Ladurie, 
saknar motstycke i vårt land. Historia är till dags dato efter det weibullska 
paradigmskiftet en sträng och allvarlig affär. Att berätta historia är inte 
vetenskap. 

Diktaren och premiärministern 

Jag skulle vilja ta ett tredje exempel på hur historia kan skrivas av en man som 
vågar kombinera verklighet och dikt och som själv skriver litterär historia, 
Nämligen nestorn i australiensisk historieskrivning, Manning Clark. I femte 
delen av sin historia, A history of Austra/ia låter han två män, diktaren Henry 
Lawson och premiärministern Alfred Deakin, följas åt och spegla det 
historiska skeendet i samhället. Framställningen är fascinerande och 
symboliserar i den individuella exemplifieringen av mannen från bushen och 
det brittiska emperiets son två kulturella strömningar i den australiensiska 
historien. 
Manning Clark går inte fri från kritik, men erkänner sin egen "farlighet" som 
historiker och accepterar en intellektuell och emotionell spännvidd i själva 
forskningsprocessen. Läs följande passus och var dessutom medveten om att 
Australiens korta historia är levande för mången australiensare, inte minst via 
skönlitteraturen, som på denna kontinent är starkt knuten till den nationella 
identiteten: 

"Everyone who tries to write anything about the history of 
Australia shares one need at least with all other writers. 
whether they are poets, or novelists, or p/aywrights. He has to 
find a source of inspiration. Some find it in music, som in 
reading the worb of the mighty dead, some in the eyes of their 
/over, and some in reading the stories in the O/d Testament. I 
have found all of these helpful at different times - being by 
nature one of those glu11ons who feed ojf many things. Bur one 
of the most inspiring things I ever found was 10 stand on the 
South Head of the entrance to Sydney Harbour on one of those 
days when there is nota c/oud in the sky, and that very vast dea 
is a/most dumb, and go/den fire ba/ls sport with each other 
under the blue waters of Sydney Harbour. Then I begin to think 
again of that subject on which every historian of this country 
should have somthing to say, namely the injluence of the spirit 
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of p/ace in the fashioning of Austra/ians." 9 

Det är symtomatiskt att de litterära tolkningarna av forskarna behandlar 
historisk tid. De har behov av att via litterär teknik levandegöra ett stundom 
stumt material. De vill ha tag i människorna bakom dokumemen. Nutidens 
dokumentering sker med andra medel och också av andra forskare som 
etnologer och antropologer och då står ofta vardagen och individen eller 
grupper av individer i centrum. En rikare verklighet finns att tillgå och 
sagesmännen kan utfrågas direkt 

De historiska författarna 

Den fjärde gruppen skrivare, de historiska författarna, hur skall man se på 
dem som historiker? I denna grupp finner vi några av de mest folkkära 
författarna, en Vilhelm Moberg, en Per-Anders Fogelström och en äldre 
generations Carl Starbäck, Zacharias Topelius, Johan Ludvig Runeberg, Carl 
Snoilsky. Deras historiska bilder är starka, blir symboler, de fönnedlar en 
upplevelse av äkta historia, men är inte historia, även om den kunde vara det. 
Deras historia lever, inte minst genom sina personskildringar, ett evigare liv 
än den riktige historikerns skildringar. Sven Dufva är den finske soldaten, 
Karl-Oskar och Kristina är emigranterna och när bilderna och händelserna är 
positiva störs vi inte så mycket av frågan om autenciteten, om den är reell eller 
diktad. 10 Men om bilden är negativ? 

Ingrid Segestedt Wiberg har i debattboken Det andra Sverige i ett avsnitt om 
de många religionerna i Sverige idag gjort följande sammanfattande 
kommentar till riksdagsbeslutet 196 l om att öppna ett kloster på nytt i Sverige: 
"När debatten blev så häftig är förklaringen att riksdagens ledamöter tillhörde 
en generation som i skolan och hem läst Fä/tskärns beräue/ser av Zackarias 
Topelius. Till berättelserna hänvisades också under debatten och den som 
lyssnade till den hade ibland intrycket att berättelsernas Pater Hieronymus 
skymtade i kammarens sammetsdraperier." (s. 89). Så präglade för 
generationer kan ett diktverk fungera! 

9 Manning Oark, OccasionaJ wricings & speeches. 
Fontana/Collins. Melbourne, 1980. 

l 0 Den finska nationella diktningen är en utomordentligt exempel på 

hur dikt blir nationell, historisk egendom. Fänrik Ståls sägner, Vårt 

land och Bonden Pavo representerar finsk historia. 
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De "riktiga" historikerna 

Litterära historiker och historiska författare kan alltså - oavsett deras i övrigt 
stora värde som skönlitterära konstnärer - vara farliga som historiker i sträng 
mening, för så vitt de inte skriver om det de själva sett eller upplevt. Men även 
i det fallet måste de prövas som all annan empiri. Vad så med de riktiga 
historikerna, de som håller sig snällt på mattan och inte yttrar något som de ej 
har ovädersägliga belägg för? Om dem vågar jag inte yttra mig, utan nöjer 
mig med några allmänna kommentarer som gäller alla historiker oavsett 
disciplinär tillhörighet. Att skriva den löpande breda historien är strängt taget 
en omöjlighet och en utmaning som mången dock tar och lyckas med trots allt. 
Men oftast är det styckevisa verklighetsbilder vi presenteras och mycken 
historia förblir tyst eller dold. Kontroversiella frågor lämnas över till 
specialister, men infogas sedan inte alltid i kontexten. Detta är i viss mening en 
trygg historieskrivning, vilket ingalunda betyder att den går fri från kritisk 
granskning. Tvärtom! Men berättigade krav på källkritik och akribi föder en 
hänunande ängslan för att bredda tolkningen med stoff och fantasi eller 
intuition, som inte låter sig granskas på vedertaget sätt. 

De "riktiga" författarna 

Vad så med den riktige författaren, som skriver som det är utan historiska 
biavsikter? Just den texten är enligt mitt synsätt den relevanta för historikern 
att arbeta med och utnyttja. Den text som oavsiktligt avslöjar verkligheten, 
som i sitt sammansatta tidsperspektiv, då - nu - framtiden, speglar den 
dynamiska kulturprocessen, som exponerar kaos och kosmos, som sätter in 
den vidunderliga detaljen i sitt sammanhang, den texten skriver inte 
historikern. Kanske skulle han kunna, men oftast vågar han inte. Forskaren är 
vida ängsligare än diktaren, kontrollerar sig själv och sin empiri inte bara med 
egna ögon, utan med kollegornas och det omgivande forskarsamhällets. 11 

Men mer explicit; varför är den litterära texten ett viktigt komplement för 
historikern, kanske en historieskildring i sig? Den frågan kommer jag inte att 
besvara här och nu. 12 Men några kommentarer vill jag sluta med. En är 

11 Jämför uttalandet av kritikern och skriftställaren Horace Engdahl 

i samband med att dennes prisade essaysamling också blev en 

avhandling: "Om jag hade skrivit den som avhandling, hade den 

aldrig blivit skriven." Dagens Nyheter 23/9, 1987. - Så här motiverar 

astronomen Peter Nilsson sin övergång till ett fritt författarskap: "I 

litteraturen får man visa sig som människa." 

12 TD arbetar just nu med att avsluta ett par studier på temat lokal 

identitet. Som exempel används ett historiskt arbete, Hans Larssons 
Hemmabyarna, förankrat på 1880-talets skånska Söderslätt och ett 
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central - all fiktion är inte användbar, om man är ute efter någon sorts 
verifierbar sanning, något som det hittills förda resonemanget ådagalagt. 
Författaren måste vara sin egen talesman, sagesman eller inforrnant, inte 
bygga på andrahandskällor. När Klas Östegren skriver om 30-talet är han 
inget sanningsvittne, hur mycket han än staplar rekvisitan, som hör till tiden, 
kring sig. Men när Ivar Lo-Johansson skriver om sitt 30-tal, då möter vi 
kunskaper och en realism som är äkta. Individen, samhället, bundenheten dem 
emellan exponeras i texten, bearbetad i författarens hjärna, men en gång 
upplevd in på bara skinnet. Att denne författare skriver om sin historia 
ständigt och ständigt är en i sig intressant process att undersöka. Vad händer 
med hans värld allt eftersom åren går? Hur ändrar den sig? Vilken skildring är 
den sanna eller är det så att de olika perspektiven sammantagna ger den 
slutgiltiga bilden av det statarliv som en gång var hans? Ivar Lo-Johanssons 
statarromaner har etnologer sedan länge vetat att ta till sig och beakta som 
tidsdokwnent när det gäller statarnas livsförhållanden på svensk landsbygd. 
Naturligtvis är det forskningsuppgiften i sig, som styr valet av den 
kompletterande empiri som fiktionen kan utgöra, och det ter sig rätt naturligt 
för dagens etnolog att gå över till dikten för att låna empiri. 
Deltagarobservationer och intervjuer i all ära, forskaren kommer dock 
utifrån. I författarens inifrånperspektiv avslöjas vad verkligheten, "livet" gör 
med oss som mänskliga och historiska varelser. När Hans Larsson i 
Hemmabyarna skildrar män och kvinnor, gårdarnas och byarnas sociala liv, 
då är han nedsänkt i denna miljö. Som individ är han en av dem- och vi förstår. 

samtidsdokument presenterat av den uppländska författarinnan Elsie 
Johansson i hennes U'C dilcisamlingar: Brorsan hade en 
vevgrammofon, 1979, Potarisballader,1981 och Cd i mift gräs, 
1988. Teoretiskt bygger studierna på Hans Larssons syntetiska 
inruitionsfilosofi. 
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