


Från stenyxor till bildskärmar 

Om att skriva världshistoria för barn 

Christer Ohman 

Historia skrivs som bekant på många olika vis, i många olika sam
manhang och för många olika läsare. När professionella historiker 
reflekterar över den historiska framställningens problem har de — 
naturligt nog - oftast intresserat sig för den vetenskapliga formen av 
historieskrivning, men bland all den ofantliga mängd litteratur där 
förhållanden och händelser ur det förgångna behandlas utgör avhand
lingar och vetenskapliga uppsatser ändå bara en liten del. Det torde 
inte vara en alltför vågad gissning att den historieskrivning som sker 
utanför universiteten och akademierna - populärvetenskap, historisk 
fiktion, läroböcker för skolan och annat - har större effekt även för 
den så kallade bildade allmänhetens uppfattning om vad historien är 
och innehåller än det som produceras för vetenskapligt skolade läsare. 
Detta gör också dessa former av historieskrivning betydelsefulla och 
värda uppmärksamhet, och utifrån ett författarperspektiv kommer 
här att föras en diskussion kring några av de problem som är för
knippade med en av dessa utomakademiska genrer; närmare bestämt 
den historiska litteratur som i bokhandlarnas hyllor brukar hamna 
under rubriken faktaböcker för barn. 

Åren 1997—2000 utgav jag tillsammans med tecknarna Jens Ahlbom 
och Anders Nyberg Barnens Världshistoria, en framställning av den all
männa historien i sex delar (var och en om 60 sidor) och avsedd för 
barn i åldrarna 6-12 år.1 Verket har genomgående den tecknade bild-

1 Christer Öhman, Jens Ahlbom och Anders Nyberg: Stenyxor och pyramider (Stockholm 
1997), Teatrar och triumfbågar (Stockholm 1998), Helgon och korsriddare (Stockholm 
1998), Kungar och sjöfarare (Stockholm 1999), Revolutioner och ångmaskiner (Stockholm 
1999), Skyttegravar och bildskärmar (Stockholm 2000). 
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erbokens form, och det innebär att textens omfång är jämförelsevis 
begränsat. I medeltal omfattar den löpande texten cirka 700 nedslag 
per sida (att jämföras till exempel med cirka 1 800 per sida i normal-
illustrerad lärobokstext och cirka 2 800 i en vanlig doktorsavhand
ling), vartill kommer pratbubblor och andra liknande, korta text
inslag. Var och en inser lätt att det allt överskuggande problemet här 
är att finna en form och en metod som gör det möjligt att på detta 
begränsade utrymme både skildra det mänskliga samhällets utveckling 
från äldsta tider till 2000-talets början och ändå berätta en begriplig 
historia. 

I tidigare situationer av liknande slag har en uppsats av filosofen 
Hans Larsson varit mig till inspiration och hjälp. Hans Larsson skrev 
på 1890-talet en lärobok i svensk historia för folkskolan, och han 
diskuterar i den här refererade uppsatsen hur en historiskt berätt
ande framställning lämpligast kan utformas och realiseras inom ett 
begränsat utrymme. Larssons syfte är att skriva en historia där det i 
vid bemärkelse kulturhistoriska stoffet utgör det episka elementet, och 
hans metod är att för varje historisk epok söka identifiera det som 
sätter sin prägel på tidevarvet, en rad genomgående temata som han 
benämner "sekularhändelser": kristendomens införande under peri
oden från 800-talets mitt till omkring 1250, "den nationella frågan" 
under unionstiden, den religiösa frågan under Vasaätten etcetera. I 
sekularhändelsen kan det kulturhistoriska materialet och det politiska 
stoffet ordnas "ej till ett bredvid-vartannat utan till ett efter-vartannat, 
till ett epos, som har händelsens spänning och händelsens allvar". 
Historikerns uppgift är således att utifrån en sådan tematisk indelning 
av historien integrera politiskt, socialt, ekonomiskt och kulturellt stoff 
till en sammanhängande berättelse. De många enskilda händelserna 
kan naturligtvis inte behandlas utan någon "isolation", men - menar 
Larsson -

om en historiker behärskar sitt material med konstnärlig klarhet och 
lätthet, så kan han handskas med många kulturhändelser på en gång, 
utan att det blir ett virrvarr. Han får ändå var och en att framträda 
och får sekularhändelsen att likväl förnimmas såsom dominerande, 
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DEN STORA TORKAN 
T4 Det här är i Egypten. 2 500 år före Kristi födel- I fyra månader har vädret varit likadant. 

se. samtidigt som bonden Acki och kung A- Allt är torrt som damm och ingenting växer. 
'  .  .  . . . . .  

^ bar-gi levde i l;r. Det är en dag i slutet av juni. Gräset vid vägkanten är brunt och sönder-
^ [ Solen bränner från en klarblå himmel. Hettan bränt. Jorden på åkrarna spricker av torkan. 

<5> | är fruktansvärd. Både djur och människor hål-
^ | ler sig i skuggan. NU ÄR MÄNNISKORNA RÄDDA!!! 
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vatten! 

Folket samlas utanför templet. Där ber präs
ten till flodens gud. han som råder över Nilen. 

"Store Hapi, gudarnas fader, vi ber dig om 
urets vatten. Här står vi både rika och fattiga 
sida vid sida. Alla bönfaller vi dig. Ge oss 

Folket bär fram gåvor till guden. Små bil
der av guden och hans hustru har de gjort, a\ 
guld. silver, koppar eller lapis lazuli. De stäl
ler bilderna på gudens altare. 

Prästen ber än en gång: " Ge oss vatten!"' 

Så händer något, tidigt en morgon. Det är 
strax innan solen skall gå upp. Ännu är det in
te alldeles ljutit på himlen. 

Långt borta i öster syns ett litet »vagt ljus
sken! Det är stjärnan Sirius som visar sig för 
första gången i år. Det är tecknet! Nu vet präs
ten att guden har hört hans böner. Han vet, att 
när Sirius syns för första gången är vattnet in
te långt borta. 

Nästa dag börjar vattnet i floden stiga. Det 
går inte fort. men alla märker vad som håller 
på att ske, Sukta sipprar vattnet upp över ste
narna som liggeri strandkanten. 
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När vattnet har sjunkit undan får bönderna 
bråttom. De måste sa medan jorden är fuktig 
och lätt att bruka. lörst slår några av dem sön
der de största jordkokorna med sina spetsiga 
hackor. 

Sedan kommer sånmgsmarineii. Han haren 
korg som hänger runt halsen i ett rep. I r den 
tar han vetekorn med handen och kastar ut på 
marken. 

Sist kommer plöjaren. I lan kör en plog som 
dras av två oxar. .lorden vänds upp och täcker 
vetekornen. 

Så börjar säden växa på åkrarna. Då har bön
derna också myckel att göra. Varje dag måste 
de rensa ogräs och skrämma bort alla fåglar 
som kommer flygande for att äta av säden. 
Ibland trampar en flodhäst in på åkern. I)å 
måste alla bönderna ge sig dit för att jaga bort 
honom. Annars kan han förstöra allt som de 
har sått. 

I februari börjar veteaxen gulna pä fälten. \u 
är säden mogen, och nu ska den skördas. Alla 
i byn går ut på åkern. 

Männen har skaror med korta skaft i hän
derna. Dt- tar tag om så många veteax de kom
mer åt och skär av dem. Sedan lägger de axen 
på marken. Efteråt kommer kvinnorna. De 
plockar upp axen och lägger dem i korgar. 

När skörden är över kommer den torra årsti
den. I fyra månader bränner solen från en 
klarblå himmel. Hettan är fruktansvärd. Allt 
är torrt som damm och ingent ing växer. Gräset 
vid vägkanten är brunt och sönderbränt. Jor
den på åkrarna spricker av torkan. 

Anda tills en morgon i början av juli. strax in
nan solen skall gå upp. Då visar sig stjärnan 
Sirius på himlen långt borta i öster. 

Bild 3 (ur Stenyxor och pyramider, s. 36). Tecknare: Jens Ahlbom. 
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1  D A N M A R K  

!  STKNÅLDKRSBYN 
Det härar i Danmark på stenåldern. för sjutu
sen år sedan, Kkskngen växernästan ända ned 
till havet. Dri iir itiiii i sommaren och ganska 
varmt. 

Vid stranden ligger Ht långt hus byggt av 
grenar oeh vass. Några hundar »källor. Fram

för huset arbetar några kvinnor, f)*» iir klädda 
barn i några ninna skinn. Barnen som leker i 
strandkanten är alldeles nakna. 

Dagen innan liar männen dödui en stor 
kronhjort. "Ivå av kvinnorna haller på Att ko
ka köttet i en grop i marken. Köttet ligger i en 
påse av »kina oeh runtomkring ligger upphet
tade klenar. Kvinnorna har täekt kokgropen 

Några kvinnor liar spänt opp skinnet från oeh stelt. ejternekså ruttnar det. Ylen om kvin-
kroultjorlen på marken. Nu håller de på all la norna skrapar rem skinnet blir det mjukt oeh 
hon feti oeh kötiresier med små vassa skrapor smidigt. Då gardet »it använda »ill kläder, 
av trtcn. Om de iule gör det blir skinnet lorri 

I OM 7000 Alt HK I) AN 

Männen ligger i skuggan under en stor ek och 
vilar sig. Na har de mat for ett par dagar, »å de 
behöver inte göra så mycket. Ktt spjut giek 
sönder under jakten, oeh del måste de laga. 
Nya pilar måste de också göra. 'Till skaften lar 
de grenar av ask. På dem binder de fast vassa 
spetsar av flinta. Det är en hård sten som inan 
kan göra både yxor oeh knivar av. 

När hjortkötlet iir sim måste männen skaf
fa ny mat. Det iir inte så svårt. för det finns gott 
om vildsvin oeh hjortar i skogen. Om männen 

' har tur kan de fä mg i en uroxe. Ibland fiskar 
- Jylr- i havet med krokar av ben eller fångar stilar 

|P med sina harptmer. 
a Kvinnorna skaffar också mat. I'å hösten 

samlar de hasselnötter och vildäpplen i sko
gen. Njir det ar lågvatten plockar de musslor 

och ostron i den grunda havsviken. 

När stenåldersmänniskorna liar ätit slänger 
de matresterna bakom huset. Där ligger stora 
högar av ostronskal oeh avgnugda ben. Där 
surrar flugorna, och där luktar »let ganska illa. 



I  D A N M A R K  

REDSKAP OCH SOPOR BERÄTTAR 
I lur k;iii vi veta något om hur de hur stenål
dersmänniskorna levde? Jo, flera tusen år se
nare. år 1 <!•+'). ägdes just den här platsen i 
Danmark av en inan som helte Olsen. 

Oisen tänkte bygga en väg på sin mark. och 
han sade ål arbetarna all di' kunde tu grus i en 
läng. låg bank som fanns någon kilometer från 
stranden. Yleri när arbetarna började gräva 
upptäckte de all vallen inte bestod av grus 
utan av ostronskal! Där länns också stycken 
av flinta och bilar av djurben. 

Ku av henbilarna såg konstig 111. Den likna
de nästan en hand. När arbetarna tittade när

mare |>å den såg de. att den hade ell runt hål 
längst ned. Då förstod de all del måste vara 
någonting som en människa hade gjort. Del 
våren liten kam av ben ined fyra tänder. 

Olsen skickade kammen lill en professor i 
Köpenhamn. I lan såg på en gång all den mås
te vara myckel gammal. Arbetarna hade gjort 
ett fornfynd. Det var slenåldersfolkets sophög 
de hade funnit! 

På danska kallas en sådan hög en kökken-
mödding. I den lågstenåldersfolkets sopor i la
ger på lager. När arkeologerna grävde i den 
hittade de många olika saker. 

Bild 5 (ur Stenyxor och pyramider, s. 12). Tecknare: Anders Nyberg. 
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DEN VIKTIGASTE IUPPFINNINGEN 
Men redan innan stenåldersmänniskorna hade 
kommit (ill Norden liade det hänt något märk
värdigt i det land som nuförtiden heter Irak. 
Kanske det märk vänligaste som har hänt i he
la världshistorien! 

En vacker vårdag för tolv tusen år sedan 
gick en kvinna omkring på en bergssluttning. 
Hon funderade på en sak. Många gånger hade 
hon sandat in frön av växter som fanns där

omkring. Om nian lade fröna i en skål av sten 
och hnltadi' på dem med en annan slät sten 
fick man ett gråvitt mjöl som man kunde koka 
gröt av. Det smakade riktigt gott. Det var bra 
mat till hamen. 

Förra sommaren hade hon spillt några frön 
på marken utanför hyddan där hon bodde då. 
Sedan hade det växt upp nya strån just på det 

stället. 

Kvinnan i Irak gjorde nog den märkvärdigaste 
av alla uppfinningar. Hon hittade på JORD
BRUKET. Sedan den dagen strör bönder över 
hela världen ut frön i jorden varje vår. Och var
je höst skördar de korn eller vete eller råg eller 
ris eller frön av något annat sädesslag. 

I lar du sett! Det har växt upp alldeles fullt 
med strån på marken! På varje strå finns ett ax 
och i varje ax sitter del kom. 

Nu kan kvinnan hämta frön (ill gröten all
deles utanför hyddan där hon bor. 
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l)ci fanns många uppfinnarn i l SA under don 
här tiden. En av dem hette Thomas Edison. 

l)ei var inte så. lätt. Inne i lampan skulle de
sitta en tråd som lyste när man satte på 
strömmen. Edison hade prövat med inånga 
olika slags trådar, men de smälte allihof 
när de blev heta. Nu tänkte han pröva 
med en tråd av kol. Den var väldigt »kö 
men den borde inte smälta. I lan måste 
pumpa ui alt lufi ur lampan när han hade 
salt in tråden. Om upphettat kol kommer 
i kontakt med syret i luften brinner tråden 
upp. Han hade haft sönder minst femton 
trådar!! 

Bild 7 (ur Revolutioner och ångmaskiner, s. 50). Tecknare: Jens Ahlbom. 





liksom melodien icke behöver drunkna i de underordnade stäm
morna utan även kan understödjas av dem.2 

Framställningens grundläggande idé är således att berätta i ett makro-

perspektiv; att finna genomgående temata som kan följas genom tid

erna och som gör att läsaren kan uppfatta hela texten som en sam

manhängande berättelse. För en framställning av detta slag, där de 

enheter som historikern skildrar mera är att betrakta som aggregat 

än singulära händelser eller individuella avgöranden har Paul Ricceur 

myntat termen "kvasiintrig". "Aktörerna" i skeendet - länder, kollek

tiv och liknande - och de historiska förändringarna vill han analogt 

kalla "kvasipersoner" respektive "kvasihändelser", det senare ett be
grepp som ju starkt påminner om Hans Larssons sekularhändelser.3 

Problemet kompliceras emellertid ytterligare för den som skriver för 

barn; vi vet att deras möjligheter till abstrakt tänkande och därmed 

också förståelse av allmänna och abstrakta redogörelser långt upp i 

åldrarna är begränsat. Pedagogen Ola Halidén har visat att till och 

med elever på gymnasieskolans teoretiska linjer kan ha svårigheter 

att följa strukturellt förankrade förklaringar av historiska förlopp. På
tagligt var att eleverna i hans undersökningar gärna ville relatera för

klaringarna till handlingar utförda av enskilda individer och speciellt 

till de tänkta motiven bakom dessa handlingar.4 Konsekvensen av 

det förda resonemanget blir att en framställning som vänder sig till 

barn måste utgå från "riktiga" personer och händelser, men också att 
dessa måste utväljas så, att de antingen i sig har stor egen betydelse, 
utgör tydliga exempel på centrala utvecklingsprocesser eller kan sägas 

representera betydelsefulla historiska grupper och krafter. 

* 

2 Hans Larsson, "Om det episka i svenska historien", i dens., Studier och meditationer 
(Stockholm 1958), s. 89-100. Artikeln publicerad första gången 1895. 
3 Paul Ricoeur, Time and narrative, Vol. 1 (Chicago 1984), s. 192 ff., 199 ff., 207 ff., 
224 f. 
4 Ola Halidén, "Learning History", i OxfordReview of Education, Vol. 12, No. 1 (1986), 
s. 53-66. 
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Så långt skiljer sig konsten att göra bilderböcker inte mycket från den 
problematik som till exempel varje författare av läroböcker för skolan 
möter.5 Men olikheterna är totalt sett ändå betydande. Den mest 
iögonenfallande skillnaden är givetvis bildens funktion. Det före
kommer fortfarande att bilder i barnböcker enbart utgör illustrationer 
till en självständig och primär text, men det vi i dag kallar bilder
böcker är oftast annorlunda uppbyggda. Där samverkar bild och text 
intimt med varandra, ibland till och med skapade i ett sammanhang 
och av samma person, och i många fall är bilden snarast den domi
nerande faktorn. Bilderboken som medium ställer därmed helt andra 
krav än den bok som har texten i centrum. Det gäller inte att bara 
prestera en berättande eller beskrivande text utan också rent visuella 
överväganden måste göras; det blir nödvändigt att gruppera stoffet i 
gestaltningsbara enheter, iscensätta dessa på lämpligt sätt, skriva text
avsnitt som binder samman scenerna till sekvenser och till sist spela 
upp hela "pjäsen" på den estrad som bilderboken utgör. Behovet av 
medveten dramaturgi och scenografi blir med andra ord betydligt 
större än vid författandet av andra böcker. Inte alldeles obetydliga lik
heter med teaterregissörens, filmmakarens eller serietecknarens arbete 
synes mig föreligga.6 

Några exempel ur Barnens Världshistoria kan illustrera arbetssättet. 
Bilderna 1-3 är en sekvens, avsedd att skildra det gamla Egypten och 
hur den egyptiska civilisationen för sin existens var beroende av Nilen 
och dess årliga översvämningar. En grupp bönder väntar oroligt på 
att floden skall börja stiga, man riktar böner och lämnar gåvor till 
flodguden. Till sist får prästen se stjärnan Sirius som en liten lysande 
prick långt bort i öster, vilket är tecknet på att högvattnet kommer 
(bild 1). Glädjen blir stor; folk äter, dricker och roar sig alltmedan 
vattnet stiger och lämnar efter sig ett näringsrikt slam på åkrarna (bild 
2), där bönderna sedan kan så och skörda (bild 3). En något beskäftig 

5 Jfr Christer Öhman, "Historiskt berättande som teoretiskt problem och didaktiskt pro
gram", i Historisk tidskrift nr 1 (1988), s. 30-55. 

Jämförelser kan göras med hjälp av David Ludvigssons doktorsavhandling om historiska 
dokumentärfilmer, The Historian-Filmmaker's Dilemma: Historical Documentaries in Swe-
den in the Era of Häger and Villius (Uppsala 2003). 
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läroboksuggla (i själva verket Pallas Athenas fågel, avbildad efter en 
athensk drachma) får förklara hur det kommer sig att Nilen svämmar 
över varje år (bild 2, längst upp till höger). Bilderna är som synes det 
primära inslaget i framställningen; texten har som funktion att stödja, 
fördjupa och förklara det händelseförlopp som presenteras genom 
bilderna. 

Bilderboksframställningen har som genre lägre krav på fakticitet i 
detaljerna än till exempel en lärobok för skolan och ligger i det avse
endet betydligt närmare den historiska fiktionen. Håller man sig bara 
inom det som så att säga ligger i linje med det faktiskt inträffade kan 
man därför tillåta sig ganska stora friheter beträffande framställ
ningens konkreta innehåll. Man kan till exempel med grundval i de 
allmänna kunskaper om den nordiska forntiden som finns att tillgå 
måla upp en bild av livet i en dansk stenåldersby vid Kattegatt, där 
barnen leker i strandkanten, kvinnorna arbetar i hushållet och män
nen vilar sig efter en lyckad jakt (bild 4). En för mig inspirerande 
förebild har varit Carl Grimberg, vilken ofta använde denna metod 
och som för svenska barn i folkskolan bland mycket annat har be
skrivit just vardagsliv under stenåldern.7 

På detta vis kan man i Grimbergs anda beskriva hur stenålders
folket jagar och fiskar, hur de tillagar sin mat och hur de efteråt kastar 
avfall och matrester i stora högar bakom husen, där flugorna surrar 
och där det luktar ganska illa. Eftersom boplatsen av den allsmäktige 
författaren placerats just på den plats där de berömda k0kkenm0dding-
arna upptäcktes vid mitten av 1800-talet visas i nästa scen hur fynden 
gjordes och vad sophögarna innehöll (bild 5), och det blir därmed 
möjligt att på ett osökt sätt demonstrera hur vi över huvud taget kan 
veta något om hur människor levde för flera tusen år sedan.8 

Bilderboksframställningen ger mer än de flesta andra historiska 
genrer möjligheter att leka med det förgångna och åskådliggöra de 

7 Carl Grimberg, Sveriges historia för folkskolan (Stockholm 1917, 6:e uppl.), s. 5-9. Sina 
didaktiska överväganden har Grimberg redovisat i uppsatsen "Vad vi icke behöva vid den 
grundläggande undervisningen i svensk historia", i Göteborgs Högre Samskolas 1 O-årsskrift 
(1911), särskilt s. 67 ff. 
8 Se t.ex. Geoffrey Bibby, Spadens vittnesbörd (Stockholm 1957, svensk övers.), s. 117 ff. 
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riktigt stora historiska problemen. Bild 6 skildrar inget mindre än 
jordbrukets uppkomst. Vi får se en kvinna vandra omkring på en 
bergssluttning i Främre Orienten någon gång för 12 000 år sedan, på 
ett ställe där hon ofta brukar samla in frön av växter som hon sedan 
kan mala till ett gråvitt mjöl. Nu funderar hon på en sak: Förra 
sommaren hade hon råkat spilla några frön på marken utanför hyddan 
där hon och hennes familj bodde då. Sedan hade det växt upp nya 
strån med nya frön just på det stället. Tänk om hon skulle hälla ut 
en hel näve i år? 

Vi kan se hur det går, och vi kan se hur hennes man reagerar. 
Grunden för framställningen är ett antal väl kända omständigheter: 
(1) de äldsta fynden från jordbrukskulturer har gjorts i nuvarande 
Palestina, Syrien och Irak och är ungefär 10 000 år gamla, (2) att 
korn och vete växer vilt i Främre Orientens bergstrakter och (3) att 
det i stenålderskulturerna i huvudsak var kvinnornas uppgift att 
samla bär, frön och andra ätliga växtdelar. Med utgångspunkt från 
dessa fakta har författaren och tecknaren använt sin fantasi, berättat 
om hur det kan ha gått till och på det viset skapat en framställning 
som har den nödvändiga konkretionen. 

Ytterligare ett sätt att leka med - och förhoppningsvis också 
levandegöra — det förgångna kan iakttas på bild 7. Vi har hamnat i 
Thomas Edisons verkstad, en morgon när han just står i begrepp att 
prova sin kanske mest betydelsefulla uppfinning: den elektriska glöd
lampan. Edison vänder sig till läsaren - så är det nämligen möjligt 
att göra i en bilderbok - och berättar om vad han håller på med. Han 
trycker på strömbrytaren — och vi kan sent på kvällen samma dag se 
hur lampan fortfarande lyser! Framställningen bygger på uppgifter i 
en populär biografi om Edison,9 och man kan med denna metod låta 
de unga läsarna i "virtuell" mening faktiskt komma i direktkontakt 
med de de stora och betydelsefulla historiska gestalterna. Men också 
mer obemärkta personer kan komma till tals, anonyma för efter
världen men ändå representanter för viktiga historiska grupper och 
krafter. För att ta några exempel ur högen: kaptenen på ett engelskt 

9 Hans Rude, Edison. Trollkarlen från Menlo Park (Stockholm 1946, svensk övers.). 
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slavskepp, Jacob Walter, soldat i Napoleons Grande armée, Elisabeth 
Bentley, sjuårig textilarbeterska från Leeds i England, en anonym 
soldatänka i en av 1940-talets tyska ruinstäder och den femtonåriga 
Elizabeth Eckford från Little Rock, Arkansas, hon som i september 
1957 tillsammans med åtta andra svarta ungdomar skulle börja i 
stadens Central High School.10 Grundidén är den som jag tidigare 
redogjort för: en framställning som vänder sig till barn måste ha en 
hög grad av konkretion och utgå från personer och händelser. 

* 

Vilken grad av sanning kan då en framställning av detta slag uppnå? 
Konstaterandet att skillnaden är stor mellan bilderboken och den 
dokumenterade vetenskapliga texten är givetvis trivialt, men det häv
das inte alltför sällan att författaren till historiska romaner även när 
han eller hon diktar fritt och inte direkt bygger på dokumenterade 
fakta lika väl som vetenskapsmannen kan ge uttryck för en form av 
historisk sanning - om bara den tilldiktade fortsättningen och fördjup
ningen av historien verkar "trolig" och ligger "i linje med det faktiskt 
inträffade", som Hans O. Granlid har uttryckt förhållandet.11 

Som redan antytts menar jag att det slag av historiebilderbok som 
här har presenterats genremässigt till vissa delar närmar sig den histo
riska fiktionen. Det skulle med andra ord innebära att det ovan 
förda resonemanget äger tillämplighet även för Barnens Världshistoria. 
Skildringarna av hur jordbruket uppkom eller hur det gick till när 
Edison uppfann glödlampan blir därmed historiskt "sanna", nämligen 
i den bemärkelsen att de bygger på kända fakta och ligger i linje med 
det som vi vet inträffade. 

10 Metoden är i grunden densamma som används när man i nutida museiutställningar 
för att göra framställningen levande och sätta in de utställda föremålen i ett begripligt 
sammanhang anlitar aktörer, vilka tidstypiskt klädda för museibesökarna får berätta om 
sig själva och den tid representerar. Som exempel kan nämnas Jamtli Historieland (Jämt
lands läns museum) samt Den svenska historien (Statens historiska museum och Nordiska 
museet 1993-1994). 
11 Med utgångspunkt från exempel ur historiska romaner diskuteras frågan i Christer 
Ohman, Den historiska romanen och sanningen. Historiesyn, värdestruktur och empiri i 
Georg Starbäcks historiska författarskap (Uppsala 1991), s. 171-182. 
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Uppfattningen att det i fiktionslitteratur är möjligt att med anspråk 
på att förmedla historisk sanning uppdikta händelser som "kunde ha 
inträffat" eller "ligger i linje med det faktiskt inträffade" är emellertid 
behäftad med betydande problem, det har jag kunnat peka på i min 
undersökning av Georg Starbäcks historiska romaner. Det visar sig 
nämligen att gränserna för det som "kunde ha inträffat", ramarna för 
det möjliga och tänkbara åtminstone i fallet Starbäck sätts av den 
mer eller mindre medvetet utformade grundkonception, som berätt
elsen utgår från, och det visar sig dessutom att denna grund
konception - föga förvånande - är en produkt av sin tids historiska 
vetande men också att den starkt påverkats av just då gångbara 
ideologiska och mer specifikt politiska uppfattningar. Till betydande 
del kan rentav sådant som en senare tids historiker betecknar som 
svagt underbyggda fördomar inverka. 

När Georg Starbäck utifrån den omfattande historiska bildning han 
besatt i sina romaner diktade till händelser som han menade "kunde 
ha inträffat" var det därför inte alls en fördjupad bild av den historiska 
verkligheten han gav. Vi ser så här efteråt mycket tydligt att han då 
mer förstärkte sin egen föreställning om hur denna verklighet hade 
tett sig, och vi kan lika tydligt genom jämförelser se att denna hans 
frihet var klart mindre i genrer där kravet på empirisk förankring av 
detaljerna är starkare (läroböcker för skolan och populärvetenskapligt 
berättande).12 Konsekvensen blir rimligen att inte heller en bilderbok 
för barn kan ger mer av historisk sanning än att den förmedlar en för 
tillfället någorlunda allmänt vedertagen uppfattning om det förgång
na. Kanske är detta en rimlig ambitionsnivå, kanske är det snarast 
något som liknar retorikens strävan efter att en framställning skall vara 
"sannolik", som bör vara målet, det vill säga att texten av publiken 
kan uppfattas som en rimlig beskrivning av ett stycke verklighet -
samt förstås att barnen har nöje av läsningen. 

12 Öhman (1991), s. 181 f. 
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