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Staffan Högberg 

FANTASI, FAKTA, FÖRKLARING 

"Vdren I 797 hade England inte längre ndgra allierade pd 
kontinenten. Tilf och med Portugal hade slutit fred med 
Frankrike. England stod vid nederlagets rand. 

Irland sjöd av uppror, och Frankrike förberedde en invasion. 
En e.xpedtion.5kdr pd 15 000 man under Hoche var beredd att segla 
frdn Brest medan den holfändska flottan frdn Te.xe/ hotade den 
engelska östkusten. Ingenting hade kunnat hejda Hoches trupper om de 
väl landstigit i Bantry Bay, men stannar och felbedömningar räddade 
Irland. Samtidigt llö/f fist och fräckhet den holländska 
flottan kvar i Te.xel. Med bara tvd skepp lurade Duncan laolfändama 
att tro att hela den brittiska flottan väntade pd dem bortom 
horisonten. I själva verket ldg flottan i Nore. Sjömännen hade gjort 
myteri. "I) 

Inte behöver man vara anglofil för att känna spänningen i den här skildringen. 
Också den mest helhjärtade beundrare av Irlands frihetskamp får vid läsningen 
något av samma upplevelse som Olof Lagercrantz'barn när han läste högt ur 
Trolfkarlem hatt - hjärtat saktar sig av förskräckelse. 2) 

Det är inte någon tillfällighet att exemplet är hämtat från en engelsk histo
riker. Både inom och vid sidan av den livskraftiga socialhistoriska forskning
en ha r man i England alltid vårdat sig om berättartekniken, även om Lawrence 
Stone först år 1979 tyckte sig se "the reviva/ of the narrative" efter ett 
halvsekel då historiker alltmer sökt tillägna sig samhällsvetenskapernas pre
sentationsteknik och medvetet undvikit estetiska strävanden. 3) 

I Sverige är epiken sedan länge överlåten åt romanförfattarna. 4) Historikerna 
ser sig som specialiserade vetenskapsmän. Inte minst ekonom-historiker ser sii 
också, precis som andra samhällsvetare, som i första hand intresserade av sm 
egen tid. De erbjuder sig att ge perspektiv på samhället och förklara hur och 
varför det har förändrats. Det är deras specialitet. Föreställer de sig en 
läsekrets bortom betygsnämnder och professorssakkunni~a så inte är det läsare 
som dras till ämnet historia "by a psyclaologica/ a{fimty for distant times 
and places''.S) Men sådana läsare finns det ju ocks[. I själva verket vore det 
egendomligt att inte kunna känna en viss ~emenskap, en viss själsfrändskap, 
med människor bara för att de varit döda 1 några hundra år. Att det leder till 
ett in tresse för det förgångna är ganska naturligt. Hans Granlid inleder Dd 
som nu med ett citat från Romain Rolland som utgör ett försvar så gott som 
något för den sortens nyfikenhet: 

"Det finm mdnga som strunta i det förgdngna och stolt hdlla sig till 
det närvarande. Dumma ankor, de se inte längre än sin näbb ... Ja det 
närvarande är bra. Men för tusan, allting är bra! Jag tager för mig 
med Mda händerna och jag vänder mig inte sunnufet bort frdn det 
dukade bordet. Ni skulfe inte förtala det, om ni prövat det. Eller 
ocksd mt'Jste ni ha en fasligt ddlig mage. Jag förstdr att man famnar 
vad man äger. Men ni famna inte mycket och er älskade är skäligen 
mager. Gott och litet, det är bra litet. Jag f öredrager: gott och 
mycket ... "6) 

Detta är historikern som Gargantua, en bild som kanske ändå inte täcker hela 
sanningen. I Gunnar Ekelöfs fantastiska skildring av sina drömmars jaktslott -
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och det livs om levts där under gångna århundraden - framstår intresset för 
det förgångna mer som flykt från dagens verklighet än som frosseri. 7) Men 
också verklighetsflykt är en fu llt berättigad verksamhet som är och alltid har 
varit ett uttryck för människans kreativa förmåga. 

Öen ursprungli~a Clio låter människan ta fram och bearbeta sin skräck och ot
rygghet; hon hjälper oss att finna vår identitet. Hon kan göra det desto lät
tare som hon samtidigt erbjuder trygghet: Bli inte rädd, det här hände för 
länge, länge sedan. Skräck och trygghet - det ä r samma känslor som barnet vill 
uppleva när det ti~er om att för tredje gången i rad få höra samma saga: 
Visst, färden är farlig, men prins och prinsessa kommer ju ändå hem till sitt 
rike till slut. 

En historieskrivning som inte vädjar till fantasin är ett svek mot läsarna . 

• 

Clio ä r en musa, dotter till minnets gudinna, och på musors vis låter hon sig 
utnyttjas till det mesta. G M Trevelyan krävde. av henne att hon skulle upp· 
fostra samhällsmedborgarna. Historiker av andra skolor har gett henne i upp
gift att ge människorna kritisk sans eller en ideologi. 8) 

Historieskrivning har legitimera t rådande regimer och fått visa att revolutio
ner vari t nödvändiga. Den har gärna tjänat makteQ och hjälpt den att ge skol
barn och vuxna lämpliga föredömen och idoler. An idag går det knappast att 
skriva en historiebok för mellanstadiet utan att ha med G ustav Vasas hölass. 
Arbetarklassens myter får däremot föra en mer undanskymd tillvaro. Den strej
kande jä rnbruksarbetaren Flygares soffa, fastspikad i golvet när länsman kom 
för att vräka familjen och hela möblemanget, är en myt som knappt överlevt 
1910-talet och i varje fall aldrig tillåtits sätta fart på skolbarns fantasi. 

Historiska fakta och mer eller mindre lämpliga förebilder ingår trots allt som 
en viktig del av socialiseringsprocessen. Vi måste ha en gemensam referensram 
för a tt kunna kommunicera. Hur skall man kunna sjunga om My Darling 
Clementine och hennes far - "a miner, fortyniner" - om man inte vet att guld
ruschen i Kalifornien bröt ut år 1849? 

Alldeles bortsett från statens behov av en trogen väktare av samhällets kol
lektiva minne så behöver varje skolbarn kunskaper i historia för att lära sig 
förstå sina förä ldrar. Historiska fakta ä r nödvändiga att känna till för att 
kunna samtala över generationsgränserna. 

Traditionellt har historiska framställningar kunnat skrivas in i en triangel, 
FFF, där två av triangelns hörn varit Fantasi och Fakta. Det tredje F:et har 
stå tt för Förklaring. Om den historiska romanen och skolboken le~at nära de 
båda första hörnen så har den akademiska undervisningen och forskningen strä
vat mot det tredje hörnet. Men i all historieskrivning har motsättningen fun
nits mellan konst och vetenskap. 9) 

Akademiker har förutsatts söka S{länningen i det intellektuella äventyret. De 
har därmed också a ntagits kunna Vidga perspektiven, peka på samband, göra ut
vecklin~en mer begriplig. Ingen var skickligare på det än Eli Feckscher när 
han i sma essäer spände spindelvävstunna trådar mellan massiva bergstoppar; 
med teorins hjälp band han samman det empiriska materialet till en helhet. 

Sedan dess har mycket spindelväv vävts, och en hel del också sopats bort. Man 
kan knappast säga att forskningen längre bedrivs inom ramen för triangeln FFF. 
För den enskilde historikern har det lönat sig att förneka den motsättning som 
historieämnet bär med sig. Den samhäl lsvetenskapligt inriktade forskningen 
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strävar mot en "ren" vetenskap. I allt högre grad utnyttjar den samhällsveten
skapliga metoder och har därmed kunnat göra anspråk på att professionlisering 
av historieskrivningen har följts av en institutionalisering med specialisera
de tidskrifter och internationella konferenser. Historikerna definierar sig 
själva som yrkesmän i ett vetenskapssamhälle. 

Men just den samhällsvetenskapligt inriktade historieforskningen riskerar att 
förlora kontakten med samhället genom att förneka histories~rivningens två 
andra funktioner. Forskningen har alltmer blivit ett självändamål. Annu har 
t ex inte de senaste årtiondenas ekonomisk-historiska forskning kunna samman
fogas till en verkningsfull bild av samhällets utveckling. Naturligtvis har 
Eric Monkkonen en poäng när han pläderar för att forskare skall få forska i 
fred utan att stä ndigt bli störda av kav på generaliserade sammanfattningar. 
10) Men vad det här gäller är inte bara ett krav på forskarsamhället att dela 
med sig av sitt vetande genom populärvetenskapliga framställningar eller läro
böcker. Personligen anser jag att all forskning - som det är något med - skall 
kunna gestaltas på ett sådant sätt att den blir gripbar och intressant för 
tolvåringar, för att välja en avnämarkatetgoi med en så gott som obegränsad 
intellektuell nyfikenhet. I varje fall borde alla kunna hålla med Rolf Adarnson 
när han talar om hur nödvändigt det är att gå på båda benen och om hur akade
mike r genom sin lärarroll har möjlighet att pröva hur relevanta deras påtänkta 
vetenskapliga undersökningar är. 11) I det vardagliga arbetet borde den insik
ten få akademikerna att ompröva sin värdering av undervisning contra forskning 

Det är inte möjligt att någonsin dölja att historieämnet rymmer en motsättning 
mellan konst och vetenskap, det som - för att citera Inga Floto - "er dens 
privilegium og dens forbandelse, eller måske snarere dens saerlige charme". 
12) Det är en motsättning som vi förr eller senare måste acceptera och lära 
oss att leva med för att finna vår plats i samhället. 
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