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ATT POPULARISERA HISTORIEN 

En intervju med Peter Englund 

Historien har sina "vändpunkter" - kollektiva och individuella. För Karl Xll 
och det svenska stormaktsväldet var utgången av slaget vid Poltava en sådan. 
För Peter Englund var några sommarmånader 1984 och 1985 också en vändpunk.'1. 
Det var då han satte. sig ned för att sk.riva om slaget vid Poltava. Syftet med 
skrivandet var i första band att skapa en slags motvikt till sitt avbandlings
arbete. Det var lusten att få berätta istället för att analysera, att få foga 
samman istället för att dissekera detaljer som var drivkrafterna bakom arbetet 
med "Poltava. Berättelsen om en armes undergång" (Atlantis). 

Boken nådde sin publik under hösten 1988 och blev en försäljningsmässig och 
kritikerartad succe. Recensenterna höjde den till skyarna som en "utomordent
lig'', "fascinerande" och "stark" bok. "Poltava" har nått långt utanför den 
förhållandevis trånga kretsen av läsare av fackhistoriska verk. Med sin bok 
har Peter Englund visat att det går att skriva historia på ett engagerande och 
begripligt sätt samtidigt som texten är saklig och seriös. 
Men naturligtvis är det inte enbart det historiska berättandets "pånyttfödel
se" som lockat så många läsare. Det är givetvis också ämnet - Karl XIl, karo
liner, krig - där det svenska stormaktsväldets heroiska skimmer belyses ur ett 
"underfrånperspektiv". Det är de enskilda soldaterna, fotfol~et, som talar 
till oss. Den så vanliga "ovanfrånskildringen" av den svenska Ostersjöexpan
sionen får härigenom sitt nödvändiga korrektiv. Men resultatet är inte någon 
banal eller fördomsfull "anti-Karl XII-historia" utan en skildring som försö
ker beskriva hela den apparat av människor, beslut och vapen som ledde till 
den blodiga uppgörelsen VId Poltava. 

Hur sk.river man en bok som "Poltava'? Hur tänker författaren? Med vilka grepp 
och metoder kan man göra en historisk hände!~ eller ett skeende gripbart och 
engagerande? Med dessa och några andra frå~or i bagaget sammanträffade 
KRONOS med Peter Englund för en intervju. (I mtervjun talas ibland om "av
handlingen". Med detta avses Peter Englunds dokotorsavhandling "Det hotade 
huset. Adliga föreställningar om samhället under stormaktstiden", Atalantis, 
som han disputerade på i maj). 

K: Vad beror det stora intresset for din bok pd? Varför har gensvaret blivit 
sdstarkt? 

PE: Jag tror det existerar ett starkt men otillfredstäl1t historieintresse. 
Historiker skriver ju väldigt lite för en bredare allmänhet. Det finns en 
publik för denna typ av sakprosa och denna publik är lite svältfödd. Den 
"nisch" jag skriver i är rätt tom. Detta är kanske en del av förklaringen. 

K: Hur vill du själv beteckna den genre som Poltava utgör? Ar det en roman med 
dokumentär grund? 

PE: Jag vill helst undvika termer. Men det är ingen dokumentärroman för det 
finns inget romandrag i den. Det finns inga ur.pdiktade händelser, personer 
eller repliker i boken. Alla repliker och replikskiften finns belagda i käl
lorna. Så en riktigare beteckning på boken är snarare populärhistoria. 

K: Stl det existerar inga konstruktioner utan belägg i källmaterialet? 



PE: De gånger det förekommer konstruktioner har l'ag markerat dessa med olika 
typer av markörer av typen "Det går att förestä la sig scenen" och liknande 
men också vid utmålandet av självklarheter av tr?en "vapnen glänste", "flag
gorna vajade" eller "hästarnas kroppar arbetade . Sådana ocb liknande själv
klarheter som att en man som träffas av en kula faller till marken behöver 
knappast källbelä~as. Jag vill alltid markera att jag skissar en scen men 
samtidigt skissar Jag inga scener som inte består av självklarheter. När jag 
S{lekulerar i texten har jag ändå alltid belägg för dessa. Jag tycker det är 
viktigt att tala om när man är osäker och talar om "nog" och "sannolikt" så 
att man ger läsaren en möjlighet att bedöma huruvida man är ute på mer osäker 
mark. 

K: Var "Poltava" ursprungligen tänkt som ett akademiskt verk med akademiska 
ambitioner och syften? 

PE: Nej, jag hade aldrig någon tanke på att det skulle bli en avhandling. När 
jag började med boken var jag redan en bit på väg i 'min avhandling. Men ur
sprungligen hade "Poltava" en notapparat och med en viss överarabetning skulle 
den kunna bli ett akademiskt verk, om än inte en avhandling. Men en notapparat 
skulle inte ändra på det faktiska innehållet. Samma sak skulle skildras, samma 
slutsatser skulle dras. Stilen skulle naturligtvis bli en annan. Förlaget 
ville att jag skulle ta bort notapparaten men jag valde istället att byta ut 
den mot en fyllig och· resonerande käll- och litteraturförteckning. Men boken 
är från början skriven för en bred publik och är inget transformerat akade
miskt verk som stöpts om i mer "fol:-.liga" former. 

K: Varför valde du dd att skriva populärhistoria? 

PE: Historiker har en förbannad skyldighet att skriva väl och begripligt, 
lättläst och tillgän~ligt. Om historiker verkligen ska nå ut så måste man vara 
klar från första sidan till den sista att man skriver för en större publik. 
Det västa Som skulle kunna hända är att man försöker skriva en blandnin~ av 
akademisk historia och populärhistoria. Då sitter man på två stolar samudigt 
och hamnar mitt emellan. Det blir varken bra akademisk historia eller bra 
populärhistoria. Jag tror på en viss bodelning mellan dessa två. Det är vik
tigt med formen i den akademiska historien men där finns ändå vissa minimikrav 
som man aldrig kan tumma på. Så snarare en bodelning än att försöka blanda 
ihop dem. 

K: Kan dd inte akademisk historia bli populärhistoria? 

PE: Svensk akademisk historia har blivit väldigt autistisk, sluten för omvärl
den och okummunicerbar. Detta är inte bra. Akademiker måste vara mer inrik
tade på att skriva direkt för en större publik. Det räcker inte med att "hotta 
upp" gamla akademiska alster, slänga ut notapparaten och hoppas att det blir 
bra. Vovelles "Revolutionens mentalitet" är ett exempel på en sådan "upphot
tad" historia. Ska man nå en riktigt stor publik måste man skriva direkt för 
denna. Däremot tycker jag att akademisk historia måste skärpa till sig och bli 
mer tillgänglig. Den skulle kunna nå en större publik bara på detta enkla sätt 
därför att det finns en ganska stor publik som kan ta åt sig lite svårare aka
demisk historia. Vovelles bok kräver väldigt goda bakgrundskunskaper när det 
gäller den franska revolutionens historia. För en intresserad och bildad all
mänhet är den säkert inressant men den ställer för stora krav på bakgrundsk
u nskaper att den aldrig kommer a tt nå en större publik. Dess form är ju också 
ganska akademisk. 



K: Finns det ndgon risk för att en populariserande historia blir sämre i 
bemärkelsen mindre sanningssträvande, mer speku/erande och till och med kan
ske renJ lögnaktig och att den akademiska historien blir den mer ''sanna" och 
riktiga historien? 

PE: Så behöver det inte alls bli. Populärhistorien kan varå rakare, syntetisk 
och på det sättet ett litet steg ännu närmare sanningen än den akademiska. Den 
akademiska historiebeskrivningen är monografisk på så sätt att man skriver om 
en enda fråga. I det. populärhistoriska verket tillkommer ett syntetiskt krav 
och just genom syntesen kan man komma närmare sanningen. Populärhistorien 
behöver därför inte alls bli en sämre historia. Det blir en annorlunda histo
ria men nödvändigtvis inte en sämre. 

K: Vad innebär popularisering? Vad tillför den historieskrivningen? 

PE: I den akademiska historieskrivningen finns ju vissa minimikrav. Ett sådant 
är nyhetskravet. Du ska komma med något nytt. Ny kunskap. Detta krav existerar 
inte om du skriver populärt. Då kan en del av uppgiften vara att gjuta samman 
redan etablerade forskningsresultat aoch J.>resentera dem på ett nytt sätt. Man 
kan också ta ut svängarna mer när man skriver populärt, framför allt formmäs
sigt. När du skriver populärt räcker det med att komma med slutsatserna. I den 
akademiska måste du hela tiden ha resonerande inbrott kring källor etc och 
mitt framför läsarens ögon pussla ihop alltsammans och där läsaren kan följa 
varenda moment. Detta kan man ho~pa över i populärhistoria och gå direkt på 
resultaten. Akademisk historia är historia med byggnadsställningar. De finns 
kvar i texten. Du visar moment för moment bur du bygger huset. Detta är ett 
rimligt krav och så bör det vara. Men när du skriver populärt då river du 
ställningarna och visar bara det färdiga huset för läsaren. Då behövs inte in
brotten och resonemangen. Det som är intressant i populärhistoria är resulta
ten. 

K: Sd skillnaden mellan akademisk historia och populärhistoria har inget med 
sanningshalten att göra? 

PE: Nej, men man kan ta ut svängutrymmet i populärhistoria. Svängutrymmet för 
spekulationer och kontrafaktiska resonemang. 

K: Vilka är dd dina "byggnadsställningar" och din byggnadsteknik i Poltava? 

PE: Utgångspunkten är att skrivandet är en väldigt medveten process. Det är 
ett hantverk med handgrepp som man lär sig. Ett väsentligt krav i populärhis
toria är kravet på dramaturgi. I Poltava har jag försökt att tillämpa en myck
et medveten dramaturgi från första början, dvs att disponera stoffet på ett 
medvetet dramaturgiskt sätt. Detta är ett hänsynstagande som inte alls kommer 
in i den akademiska historien. Där är form och disposition klara. Byggnads
tällningarna finns där. I populärhistoria finns istället kravet på en drama
turgi - att disponera stoffet på det mest dramaturgiskt spännande sättet. 

K: Vilka dramaturgiska principer har varit det viktigaste i boken? 

PE: Grundtanken har varit att väcka läsarens intesse och att försöka hålla 
detta intresse vid liv. Det gäller att hitta metoder som driver läsaren och 
berättelsen framåt tillsammans. Detta kan man göra genom att ha framåtpekande 
avsnitt, gåtor eller mysterier. En annan regel är att inte berätta allt på en 
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gång. Man låter sake.r hänga i luften och låter läsaren sväva i viss osäkerhet 
om hur någonting ska sluta. Man väntar med läsnin,gen på en gåta eller ett mys
terium eller låter svaret på en fråga vänta några sidor. Därefter kommer en ny 
fråga eller en ny gåta. En annan metod är att lägga in retarderande avsnitt 
för all berättelsen inte ska gå för fort framåt. Jag har använt mig av framåt
pekande slut dvs något slutar samtidigt som slutet är en början till något 
nytt. 

K: "Poltgva" är ju fylld av mil/ande detaljer som skapar en ptltaglig närvaro
känsla. Ar inte delta ockstl en del i dramaturgin? 

PE: Jo, detta är också en medvetet vald strategi. Detaljerna skapar konkretion 
och det är en viktig princip i allt historieberättande. Detaljen har varit ett 
arbetssätt för mig. Men det får heller inte bli för mycket detaljer. Barbara 
Tuchman talar i sin bok "Practicing history" om "corroborative detail" - ung 
understödjande detaljer - och jag tycker hon säger något viktigt om det histo
riska berättandet med detta uttryck. Man ska inte säga att någonting är utan 
man ska visa att det är. Man ska inte skriva att "det var fruktansvärt" utan 
visa att det är fruktansvärt genom detaljer som öppnar förståelsen t ex en 
replik, färgen på en häst, hur krut luktar. Abstraktionerna försvinner om man 
får närkontakt. Detaljerna blir ett sätt att levandegöra och begripliggöra. 
Men man måste hela tiden också se att detaljerna först blir meningsfulla om 
det sätts i sitt sammanhang dvs det generella får inte försvinna i det konkre
ta. Det gäller att hela tiden pendla mellan den generella och den konkreta 
nivån, från det stora till det lilla och tvärtom. Då når man också en berät
tarpuls som skapar både förståelse och engagemang. 

K: Samtidigt som detaljerna skapar en närvarokänsla i händelserna finns ockstl 
en känsla av att hela slaget handlar om människor, aJt det han/dar om männi
skor som beslutar, flyr, dör. Hur har du lyckats uppntl denna effekt? 

PE: I den mån som denna känsla finns där beror det nog till stor del på att 
jag har valt att skildra slaget via och ~enom enskilda människor, vare sig de 
är vanJiga soldater eller befäl. IndiVJdualiseringen eller principen att låta 
människor representera olika grupper gör händelserna levande och skapar en 
förståelse. 

K: Har du haft ntlgra andra ledstjärnor i ''Poltava"? 

PE: En viktig princip har varit att lämna plats i texten för läsaren. Att man 
inte är övertydlig och delar ut pekpinnar till läsaren och hans ställningsta
ganden. Man ska inte dra slutsatser lt läsaren utan skriva så att man ger un
derlag för läsarens reflexioner och tankar men slutsatserna måste bli läsarens 
egna. Kort sagt man ska inte skriva läsaren på näsan. En princip som samman
fa ttar denna hållning är citatet som säger att "man ska aldrig överskatta 
läsarens l"Unskaper men heller aldrig underskatta läsarens intelligens·. 

K: Har du haft ntlgra inspirationskällor när det gäller sälle/ all skriva? 

PE: Jag har haft flera författare och böcker. Främst vill jag nog sätta John 
Prebble med sin bok om Skottland "Culloden" samt Martin Middelbrooks bok om 
första världskriget "The first day on the Somme". Prebbles bok visade mig att 
det är möjligt att skriva en engagerande och saklig populärhistoria. Middle
brooks bok bygger på intervjuer med soldater som var med vid slaget vid Somme 
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och har ett klart "underfrånperspektiv". Bland svenska historieberättare är 
det fr a Frans G Bengtsson och Jolo med sina oefterhärmliga stilar och sin 
berättarglädje som har fungerat som inspirationskällor. 

K: Vilka planer har du när det gäller populärhistoria i framtiden? 

PE: Jag ska försöka skriva en bok om 1600-talet. Det blir en bred skildring, 
en slags gobeläng, med många människor och händelser. För att få en berättar
teknisk puls tänker jag låta skildringen följa en enda människa, Erik Jönsson 
Dahlberg. Han är ett mycket bra exempel som börjar fattig och tidigt föräldra
lös pojke och slutar som kungligt råd och greve. Han har kontakt med många 
människor och står ofta mitt i händelsernas mitt. Han finns med i slutet av 
30-åriga kriget, han är med i Karl X:s krig, han är spion i Danmark, reseri 
Frankrike och Italien, krigar med Karl XI. Han är arkitekt, konstnär och kri
gare och föds när storrnaktsväldet föds och dör några år innan det faller. Det 
blir ingen biografi utan jag använder Dahlberg som ett fokus för att skildra 
och spegla hans tid. 

K: Med vilken typ av historieskrivning - den populärhistoriska i ''Poltava• 
eller den akademiska i din avhandling - ndr vi närmast den historiska "san
ningen" eller verkligheten? 

PE: Det är svårt att veta. Tinget i sig dvs den historiska verligheten kan vi 
aldrig nå. Vi kan bara närma oss tinget alltmer och ge en allt sannare bild av 
det. Men det förflutna når vi aldrig. Det finns populärhistoriska verk som ger 
falska och dåliga bilder och det finns akademiska verk som ger en sann och bra 
bild och vice versa. Jag ger en mer sann bild av den historiska verkligheten i 
Poltava än i min avhandling därför att avhandlingen är mer analytisk och 
konstruerande och den behandlar storheter som inte funnits i en enda kropp. 
Poltava handlar ju rent konkret om människors upplevelser och dessa är JU 
sanna och påtagliga. Men hela frågan är svår att generellt uttala sig om. Det 
är möjligt att man kan komma ett steg längre i det populärhistoriska arbetet :. 
just därför att man förmedlar något mer än bara det intellektuella. I det 
populärhistoriska verket kan man förmedJa något av känslan inför händelserna. 
Man kan öka förståelsen på ett vis som kan vara svårt i ett akademiskt verk. 
På detta sätt blir det populärhistoriska verket lite sannare. Men å andra 
sidan är akademiska verk oundgängliga. Akademisk historia är populärhistoriens 
förutsättning. Det ~år inte att tänka sig en populärhistoria utan en gedigen 
akademisk historia 1 botten. 

K: Om förstdelse av en annan tid är ett mdl för dig i Poltava sd kan man som 
fortsättning ställa frdgan vad du vill med denna förstdelse. Varför ska vi 
förstd? . 

PE: Det är en stor fråga. Förståelse handlar väldigt mycket om att få perspek
tiv på si~ själv och sin egen tid. Men via förståelsen får man något mer - en 
annan 11ds föreställningar och världsbild kontrasteras mot vår tids. Man får 
då också en möjlighet att ifrågasätta de egna föreställningarna. Det ger djup
verkan åt ens e~et liv och egna samhälle. Samtidigt är det ett mer korrekt 
sätt att närma sig det förflutna. Jag håller inte med dem exempelvis Geijer 
som säger att historien är en domare som ska döma det goda och de onda. "Welt
geschicht ist Weltgericht". Historien är ingen världsdomstol. Det är både vik
tigare och intressantare med förståelse. Detta har varit genomgående i Poltava 
- att inte så mycket leta och hitta syndabockar eller att döma, utan att hela 
tiden försöka förstå både makthavare, beslut och soldater. 
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K: Med utgllngspunkt i din egen skolgllng och det populariserande historiearbe
te du har bedrivit genom Poltava vilka rlld skulle du vilja ge en historielära
re idag? 

PE: Jag tror det är viktigt att göra ramarna, Linjerna klara för eleverna. Att 
ge dem en allmän bild ocb ryggrad så att de t ex vet att det är skillnad mel
lan mongoler och hunner. Årtalen tror jag ändå måste vara med i denna över
siktsbild. Men samtidigt behöver man konkretion. Undeivisningen får inte 
hamna i ett ljumt mellanskikt utan man måste med jämna mellanrum trycka ned 
näsan i den historiska myllan och få träffa människor och enskilda öden. Det 
viktiga blir dock att försöka pendla mellan det stora och det lilla. Köttet 
och blodet måste till annars blir historien tom, kalJ och ointressant men lin
jerna måste också finnas annars blir den obegriplig. Abstraktionen gör konkre
tionen meningsfull och konkretionen gör abstraktionen levande. 


