http://www.diva-portal.org

This is a report published by Riksbankens Jubileumsfond and Makadam förlag.

Citation for the original published report:
Huss, M., Manns, U. & Ruin, H. (2016). Tid, minne, representation: Slutrapport från ett
forskningsprogram. Göteborg: Makadam förlag. (RJ:s skriftserie : 13)
N.B. When citing this work, cite the original published report.

Permanent link to this version:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-31283

13

ruin
tid , minne , representation

i samarbete med Makadam förlag
ISBN 978-91-7061-233-6

&

Frågor om hur samhällen ska förhålla sig
till ett våldsamt och traumatiskt förflutet
tar allt större plats i offentlig debatt. Ändå
saknas en djupare reflektion över det historiska i sig. För vad är historisk kunskap?
Hur förhåller den sig till minne och framtid?
Av vem, om vem och för vem görs historia?
Detta är teman som forskarna inom ”Tid,
minne, representation: Ett mångdisciplinärt
forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar” arbetat med. Programmet tilldelades anslag av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond år 2009. Detta är
programmets slutrapport.

huss , manns

rj : s skriftserie

rj
9

789170 612336

13

rj : s skriftserie

13

tid , minne ,
representation
Slutrapport från ett forskningsprogram
markus huss , ulla manns

& hans ruin

TID, MINNE, REPRESENTATION

rj : s skriftserie

13

Markus Huss, Ulla Manns & Hans Ruin

TID, MINNE, REPRESENTATION
Om historiemedvetandets förvandlingar

slutrapport från ett forskningsprogram

i samarbete med Makadam förlag

Digitalt läsexemplar av RJ:s skriftserie 13: Tid, minne, representation
©Markus Huss, Ulla Manns & Hans Ruin 2016
Pappersbok finns till försäljning i bokhandeln
Kontakt: Makadam förlag, info@makadambok.se

makadam förlag
göteborg · stockholm
www.makadambok.se

RJ:s skriftserie nr 13. Slutrapport från Riksbankens Jubileumsfonds
forskningsprogram ”Tid, minne, representation” (M09-0158:1-E)

© Markus Huss, Ulla Manns & Hans Ruin 2016
isbn 978-91-7061- 733-1 (pdf)

INNEHÅLL
FÖRORD

7

INLEDNING

8

1. DEN HISTORISKA TIDENS FORMER

17

Historiens tider och ideologier 20
Bortom tiden som linjär progression 27
Människans tidslighet och historiska hemmahörande 33

2. ETIK, POLITIK OCH HISTORIKERNS ANSVAR
Begreppens politik och historikerns ansvar 44
Historikern, aktivisten och det kulturella minnet 52
Rättvisans tid och glömskans politik 56

3. MEDIER, MINNE, MATERIALITET

63

Museet och andra sätt att organisera det förflutn 68
Historien är alltid medierad 74
Historiens aktualisering och minnets materialitet 77

AVSLUTNING

83

PUBLIKATIONER

91

DELTAGARE I FORSKNINGSPROGRAMMET
RJ:S SKRIFTSERIE

104

103

41

FÖRORD
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Markus Huss, Ulla Manns, Hans Ruin
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INLEDNING

På en högt belägen kulle utanför den sydafrikanska huvudstaden Pretoria reser sig Voortrekker-monumentet mot himlavalvet. Varje år besöker omkring en halv miljon människor detta massiva bygge i granit,
med filo ofen Achille Mbembes ord uppfört ”till det boerska stamsamhällets ära och som ett fi ande av äktenskapet mellan Bibeln och
rasismen”. Monumentets mittpunkt utgörs av en kenotaf – ett tomt
gravmonument – som bär inskriften Ons vir Jou, Suid-Afrika (”Vi för
dig, Sydafrika”). Den 16 december varje år klockan 12 skiner solljuset
genom en rund öppning i takdomen och träffar mitten av kenotafen,
till åminnelse av slaget vid Blood River mellan boerska voortrekkers
(kolonisatörer) och zulukrigare 1838. Fram till apartheid-regimens
fall 1994 fi ades dagen i afrikaaner-nationalistisk anda officiell som
The Day of the Vow, dagen då boerna svor att hedra segerdagen som
en helig dag och grunda en kyrka för sina efterkommande på uppdrag
av Gud. I en essä som diskuterar kolonialerans monument och statyer
på den afrikanska kontinenten föreslår Mbembe att dessa manifesta
tioner för grymhet och kolonial överhöghet ska samlas i en enda stor
park:
Detta panafrikanska parkmuseum kommer att tjäna som symbolisk
gravplats för kolonialismen på denna kontinent. När liksvepningen
väl en gång är utförd, bör det inte längre någonsin vara tillåtet för
oss att använda kolonisationen som förevändning för våra olyckor.
I efterspelet bör vi lova varandra att aldrig någonsin resa några sta[8]
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tyer, till vems ära det än må vara. Istället bör det överallt blomstra
av bibliotek, teatrar, kulturhus – allt det som hädanefter kommer
att livnära morgondagens kulturella kreativitet.1

Voortrekker-monumentet manifesterar endast en av otaliga samtida
konfl kter som eftervärlden har att förhålla sig till, hur de ska gestaltas och förvaltas. Frågor om hur det förflutna ska beskrivas och
kommas ihåg skär i dag genom samhällen, regioner och hela kulturer
– också den akademiska världen. ”Tid, minne, representation: Ett
mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar” (2010–2015) initierades mot bakgrund av att historiens
problem – i vid bemärkelse – tagit allt större plats inom de humanistisk-historiska forskningsgrenarna. Den historiska och historieteoretiska forskningen har i allt högre grad kommit att undersöka
villkoren för vetandet om det förflutna och hur förändringar av dessa
villkor påverkar själva tänkandet och medvetenheten om det förflu na och vår samtid. Mot teser om ”historiens slut” ställs bilden av det
historiska som ”gengångare” och ”hemsökelse”, som någonting som
klibbar fast och inte låter sig bortträngas. Mot den traditionella historieskrivningens tonvikt på distans och objektivitet, ställs det levande
förflutnas mer såriga och politiska erfarenhet av det historiska som
frågor om exploatering, kolonisering, förbrytelse, sorg, försoning och
rättvisa. Under 1900-talets sista decennier har det kollektiva och kulturella minnet också trätt fram som ett ramverk för att studera den
levda historien, ibland i öppen konflikt med den mer traditionella
tonvikten på ett arkivbaserat studium av det faktiskt förflutna. Parallellt med dessa utvecklingslinjer finns också ett växande intresse för
de tekniker och medier genom vilka det förflutna bevaras och iscensätts, bortom de enskilda aktörernas avsikter, som ett komplement
till mer traditionella hermeneutiska tillvägagångssätt och tolknings1. Achille Mbembe, ”Vad bör göras med de koloniala monumenten? ”,
Glänta, nr 1, 2013, s. 32.
[9]
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traditioner. Denna successiva perspektivförskjutning har aktualiserat
en rad kunskapsteoretiska, metodologiska, etiska och historiefilo ofiska frågeställningar, inte minst i takt med att kritiska teoribildningar och historiefilo ofi blivit alltmer f amträdande.
Allt fler discipliner har börjat ompröva sin vetenskapliga praxis
och sina respektive kanoniseringsprocesser, samtidigt som historien
fortsatt att tjäna som hållpunkt för orienteringen i nuet och mot
framtiden. På ett samhälleligt plan har frågor om det förflutna, exem
pelvis hur samhällen och stater ska förhålla sig till våldsamma och
traumatiska skeenden, tagit allt mer plats i offentlig debatt. Trots
dessa utbredda tendenser har det saknats en övergripande reflektion
över det historiska i sig, som gett sig i kast med disciplinövergripande
frågor: Vad är historia och historisk kunskap? Hur förhåller sig historisk kunskap till minne, trauma, gemenskap och framtid? Hur och
med vilka tekniker och institutioner skapas våra kronologiska rum?
För vem, om vem och av vem görs historia? Hur framträder historien
som levd, existentiell verklighet?
Frågorna är många och ytterst komplexa. Just därför behöver
de angripas, diskuteras, analyseras och perspektiveras utifrån fle a
håll samtidigt. I mångfalden och de ibland till synes motstridiga angreppssätten kan det kontingenta – det tillfälliga och flyktiga – greppas och synliggöras.
Ett kritisk-refl xivt samtal om det historiska, bortom en polemik mellan ”postmodernister” och deras kritiker, är avgörande för
en sådan undersökning. I stället för att fastna i en dikotomi mellan
realism och relativism, eller mellan objektivitet och subjektivitet, har
det blivit viktigare att situera vårt kunskapande om det förflutna och
historien utifrån en på samma gång geopolitisk och existentiell blick.
Det innebär ett mer globalt perspektiv med starkare fokus på social
och ekonomisk rättvisa, men det sätter också fokus på vårt ansvar
mot det förflutna, ett förflu et som på olika sätt fortsätter att verka
och vara närvarande i vårt utforskande av detsamma. Centralt i sammanhanget är att både historikern och historieteoretikern omfattas
[10]
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av denna hållning. Det uppmanar till en mer kritisk och självrefl xiv
medvetenhet om kunskapens situerade och partiella natur, och hur
den ofrånkomligen är sammanflätad med och påverkad av mellanmänskliga processer.
Forskningsprogrammet ”Tid, minne, representation” har inom
ramen för ett brett vetenskapligt samtal (27 forskare från 14 humanistiska och samhällsvetenskapliga discipliner) under sex år utifrån
olika teoretiska perspektiv, vetenskapliga traditioner och empiri
analyserat historiens och det historiskas problemkomplex ur dessa
perspektiv. Frågan om de olika former och förvandlingar som historiemedvetandet genomgått och fortsätter att genomgå i vår tid, har
varit vägledande för arbetet. Intresset har varit inriktat både mot de
tidsövergripande parametrar som präglar relationen till det förflutna, och mot hur detta förhållande förvandlas och tar gestalt inför
våra ögon. Diskussionerna har självklart präglats av de förändringar
i omvärlden som skett också under programtiden, vilket gjort frågeställningar kring det förflutnas roll än mer akuta. I sitt bidrag i programmets trebandsantologi Historiens hemvist fångar Stefan Jonsson
den situation som en kritisk historieteori står inför på följande sätt:
Under de kommande sex åren undersöker vi ”det historiska medvetandets förvandlingar”. Vi möts regelbundet och mellan varje
möte ser det ut som om historien tar en ny vändning: än är det
en revolution, än ett krig, än en katastrof, än en kris, än en framryckning för fascismen. Åren är oroliga, för fle a samhällsgrupper
direkt farliga. Vi diskuterar detta på mötena; många brottas med
den samtida problematiken i sin forskning. Den analyseras, dekonstrueras och kompletteras med nya element ur idéhistoriens arkiv.
Men i forskargruppen är vi plågsamt medvetna om avgrunden som
skiljer våra redskap, vårt historiska medvetande, våra begrepp och
teorier från vittnesmålen och de framrullande händelserna som fyller det historiska nuet. Ur denna avgrund stiger frågorna upp som
hemsökelser. Tar gruppen sitt ansvar? Frågan ställs – och ställs nu
[11]
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på nytt. Har historiografin och humaniora en chans att inte svika
sin tid?2

Den fråga som här ställs om svek och trohet lyfter fram det sätt på vilket vetandets föremål inom de historisk-humanistiska vetenskaperna
sällan är något som vilar i väntan på en bestämning och förklaring.
Också när det gäller studiet av det förflutna är det något som tränger
sig på och som tar den vetande i anspråk. Att låta detta ske och samtidigt reflek era över fenomenet kräver en dubbel blick.
Titeln ”Tid, minne, representation” motsvarar programmets tre
huvudkategorier, som i sin tur utgör tre ingångar till frågan om det
historiska medvetandets karaktär och omvandlingar. Dit hör en historiserande kritik av vedertagna historiska kategorier (tid), liksom
minnespolitik och historiebruk (minne) samt, och slutligen, hur olika
framställningar av historien styr historiemedvetandets materialisering och mediering (representation). Metodologiskt har vi samlat och
förenat såväl hermeneutiska, genealogiska, dekonstruktiva, narratologiska, queerteoretiska och postkoloniala analysmetoder, representerade av discipliner som sällan möts i direkt vetenskaplig dialog:
antropologi, arkeologi, filo ofi, litteraturvetenskap, konstvetenskap,
teologi, idéhistoria, fil vetenskap, genusvetenskap, historia, medieoch kommunikationsvetenskap, statsvetenskap, estetik och kulturgeografi. För att få till stånd ett kontinuerligt interdisciplinärt samtal
har gruppen varje termin träffats under minst två dagar på gemensamma forskningsinternat för att diskutera centrala teoretiska texter
och deltagarnas forskningsprojekt.
Att skapa rum för ett nytt slags vetenskaplig, tvärdisciplinär dialog har varit ett av programmets övergripande syften. I den ständigt
tilltagande specialiseringen av vetandet med specialtidskrifter och
2. Stefan Jonsson, ”Monstruösa historier. Utkast till protestens poetik”,
Historiens hemvist II. Etik, politik och historikerns ansvar, red. P. Lorenzoni & U.
Manns, Göteborg/Stockholm, Makadam, s. 296.
[12]
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konferenser är det angeläget att identifie a och utveckla de områden
där sakfrågornas egen natur kräver ett gränsöverskridande angreppssätt. Gruppen har visat att detta är möjligt, men också vad det kräver
i form av tid och arbete för att verkligen åstadkomma ett produktivt
möte mellan discipliner och perspektiv som sträcker sig utöver det
artiga noterandet av alternativa tillvägagångssätt. Den seminariekultur som vuxit fram under sex års tid har noggrant dokumenterats i
form av bandade och utskrivna diskussionsprotokoll. Vad denna intellektuella miljö gjort med de individuella projekten låter sig inte
sammanfattas på något generellt sätt. Det visar sig i var för sig unika
förvandlingar av de ingående delprojekten, men också i en dialogisk
praktik och teoretisk vidsynthet som programmet hoppas ska kunna
leva vidare också i nya konstellationer.
Medlemmar i programmets internationella referensgrupp, samtliga tongivande namn i det vetenskapliga samtalet om det historiska,
har bjudits in att leda gemensamma seminarier med forskargruppen.
Dit hör historikerna och historieteoretikerna Hayden White, Joan
Scott och Frank Ankersmit, medievetaren Nick Couldry, filo oferna
Walter Mignolo och Jeanne Marie Gagnebin de Bons samt litteraturvetaren och minnesteoretikern Aleida Assmann. I programmets
senare fas har också viktiga kontakter knutits med filo ofen Achille
Mbembe och litteraturvetaren Sarah Nuttall, verksamma vid forskningsinstitutet WiSER i Johannesburg, Sydafrika, samt historieteoretikern Berber Bevernage och det av honom grundade forskningsnätverket International Network for Theory of History (INTH) i Gent,
Belgien. Ytterligare tongivande inslag i programmet har utgjorts av
besök vid olika historiskt signifikanta platser och diskussioner med
inbjudna aktörer utanför den akademiska världen, däribland konstnärerna Mikael Lundberg och Esther Shalev-Gerz samt författarna
Steve Sem-Sandberg och Ola Larsmo.
Syftet med denna skrift är att summera vårt arbete och reflek era över våra resultat. Texten är uppdelad i kapitlen ”Den historiska
tidens former”, ”Etik, politik och historikerns ansvar” och ”Medier,
[13]
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minne, materialitet”, vilka i princip kan ses som utvidgningar och
fördjupningar av programmets ursprungliga uppdelning i tid, minne,
och representation. Samtidigt är det viktigt att markera att denna
uppdelning inte fungerar som en tydlig avgränsning vad gäller teman
och forskningsresultat. Snarare visar arbetet hur dessa parametrar
ofrånkomligen blandas samman och flätas in i varandra när vi ställs
inför konkreta frågor och problem. Frågor kring tid, minne och representation bryter ständigt in i varandra och måste just av denna anledning fortlöpande tänkas samman inom ramen för en kritisk-refl xiv
undersökning av historiens problem. Och även när de är analytiskt
åtskiljbara så är de ofrånkomligen sammanlänkade i praktiken. Att
tänka samman dem kräver i sin tur att fle a teoretiska perspektiv och
inte sällan fle a metoder går i dialog med varandra. Detta arbetssätt
är utmärkande för flertalet v programmets delprojekt.
Som exempel på detta kan nämnas hur vedertagna historisk-tidsliga kategorier och en refl xiv kritik av dessa måste ta hänsyn till hur
det förflutna och deras specifika materialitet representeras. På samma
sätt är historiebruk och minnespolitik också ofta sammantvinnade
med djupare teoretiska frågeställningar om tidskategorier och representationsformer. Etiskt laddade spörsmål om rättvisa och ansvar för
det förflutna präglar därför inte bara det minnespolitiska området,
utan också temporala strukturer och arkivpraktiker. Det visar sig i
frågor om hur museer, monument och arkiv, utöver att skenbart bara
representera historien faktiskt också producerar tänkande kring och förståelsen av det historiska. På ett motsvarande sätt blir det nödvändigt
att reflektera över vad frånvaron av materiella artefakter, skriftliga
källor och andra vittnesbörd om det förflutna får för etiska, politiska
och existentiella konsekvenser. Förekomsten av materiella spår avgör
oftast vad som historiseras och vad som skrivs in i olika gemenskapers
berättelser om det förflutna. Minoritetsgrupper som varit föremål för
förföljelser och våld, som själva ibland saknat en skriftlig tradition,
kan ha betydande svårigheter att söka upprättelse för begångna brott
och orättvisor. I studiet av historiska källor och av de berättelser om
[14]
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det förflutna som traderas vidare både utanför och innanför akademin, måste sökarljuset i lika hög grad riktas mot det frånvarande och
tystade som mot det närvarande.
Den samhällsinstitution som i vardagslag framför andra brukar
förknippas med det historiska är museet. Möjligen är det också det
exempel som allra tydligast åskådliggör hur frågor om tid, minne och
representation är sammantvinnade och beroende av varandra, och
därmed till sist omöjliga att åtskilja. Museer är platser vars berättelser
om det förflutna struktureras enligt en viss tidslogik (en viss temporalitet) men också en etisk och politisk logik. Samlingarna och de
artefakter som lyfts fram till publikens beskådan bär själva på histo
rier sammanflätade med breda politiska och kulturella skeenden, som
exempelvis koloniala erövringståg och väpnade konflik er. Det finns
en koppling mellan social aktivism och nya museisamlingar, som då
Nordamerikas ursprungsbefolkningar under 1960- och 70-talen arbetade för att bli del av den nationella minneskulturen. I Sverige har
satsningen på The Unstraight Museum fokuserat hbtq-rörelsens historia. Hur de olika samiska samlingarna i svenska museer ska hanteras och förvaltas har likaså varit föremål för intensiv debatt.
Frågorna om hur det förflutna ska representeras får obönhörligen
en etisk och minnespolitisk laddning, som inbegriper den verksamma
historikern och historieteoretikern. Voortrekker-monumentet, som
beskrevs inledningsvis, fungerar än i dag som ett populärt turistmål
vars funktion liknar museets. Här tecknas en mycket specifik form av
historiskt narrativ om boerfolkets kamp, där frånvaron av kritiska och
problematiserande perspektiv i utställningsmaterialet är slående. För
en utomstående betraktare med rötterna i europeisk historiekultur ter
det sig närmast ofattbart: som om man efter krigsslutet 1945 skulle
ha fortsatt att vårda en av nazisternas kultplatser utan att någonstans
nämna off en för regimen. Men efter 1994 och apartheid-styrets fall
fattades beslut om att i försoningspolitikens anda lämna monumentet
intakt. I stället anlades ett nytt monument på en intilliggande kulle
med namnet Freedom Park, på samma gång ett slags svar på Voor
[15]
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trekker-monumentet och ett försök att skapa en vision om en annan
och mer hoppfull framtid för den nya staten Sydafrika. Här upprätthålls minnet av de döda genom att hela byggnaden och intilliggande
murar gjorts till en symbolisk gravplats, där namn på dem som omkommit i de konflik er som präglat landet skrivits in på de 200 000
stenarna. Också boerna inkluderas i Freedom Park, men här i form
av de kvinnor och barn som internerades av engelsmännen och avled
under boerkriget, eller, som det heter här, ”det sydafrikanska kriget”.
Freedom Park utgör på så vis ett unikt försök att representera historien i dess individuella tragik. Från denna av död och minnen formade plats kan man sedan se bort mot Voortrekker-monumentet, som
syns därifrån som en liten ask i fjär an. Hur kommande generationer
sydafrikaner kommer att förhålla sig till Voortrekker-monumentet
och Freedom Park är det förstås ingen som vet. Det enda säkra är att
kampen om det förflutna, om hur det ska berättas och förvaltas med
sikte på en okänd framtid, kommer att fortgå.

[16]

1.
DEN HISTORISKA TIDENS FORMER

För de moderna kulturvetenskaperna, som de växer fram under andra
hälften av 1700-talet, är tiden det medium inom vilket deras strävan
tar gestalt. Medan geograferna reste ut för att kartlägga den rumslig-materiella världen, gav sig humanvetarna ut i den öppna tid av
förflu en mänsklighet som de kallade Historien. Från tusen och åter
tusen källor tycktes den tala till dem, för att bli ihågkommen, berättad och därmed i någon mening behärskad. I det stora gripandet av
det förflutna skulle också nuet få en tydlig kontur, som centrum och
kulmen i ett. Inom loppet av ett par generationer gick jordens ålder
från de av Bibeln stipulerade 6 000 åren till att omfatta miljontals år.
Kyrkans makt som intellektuellt riktmärke undergrävdes av upptäckten av dessa tidsdjup. Historien och det historiska medvetandet blev
på så vis den framväxande sekulariserade kulturens kanske viktigaste
existensform. Kronologi – som tidsmätning och periodisering – blev
den grundläggande modellen för vetandets begär. Hegel är den fil sof som mer än någon annan formulerar denna strävan i en spekulativ
form, där filo ofin blir berättelsen om en resa från det första till det
sista, från det primitiva till det mest utvecklade. Den framväxande
historismens strävan var att på samma gång förstå, samla och inrymma det förflutna, som en osynlig spegel av det som varit men också
som dess fullbordan i nuet.
Samtidigt stod det klart från början av denna period att den också
inrymde en oro som gällde just nuet. Michel Foucault har i en berömd
analys av Immanuel Kants text ”Besvarande av frågan: Vad är upp[17]
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lysning?” hävdat att vad upplysningens filo ofi iscensatte i själva verket var filo ofi som samtidsdiagnos, en ”aktualitetens ontologi”. Vad
Kant frågar sig är var vi är nu, och vad detta nu kräver av oss. Några
generationer efter Kant, och i öppen polemik mot den hegelianska
upplysningsdialektiken, skulle Friedrich Nietzsche driva denna kritiska samtidsdiagnos ännu längre och ifrågasätta hela historiekulturens
självförståelse. I sin så kallade andra otidsenliga betraktelse, Om historiens nytta och skada för livet (1874), vänder han blicken tillbaka mot
historismens ideal, att det är vår uppgift att återkalla och hålla kvar
allt som varit, och framkastar i stället vikten av glömska för att en
kultur överhuvudtaget ska kunna komma vidare och inte gå under
av en överdos av historia. Nietzsches essä belyser på ett exemplariskt
sätt en inre spänning inom den humanvetenskapliga kulturen. Dess
skenbara objektivitet vilar i själva verket på en serie olikartade begär:
ett antikvariskt identitetsvårdande, ett monumentalistiskt handlingsorienterat, liksom också ett kritiskt som måste riva ner det förflutna
för att upphäva lidande i nuet. Nietzsche visade därmed tidigt hur
historievetenskap aldrig helt kan svära sig fri från att också utgöra ett
handlande i nuet, och att ett vetande om det förflutna ofta är sammanflätat med e t brukande av det förflutna
Hur tidens problem har formulerats genom filo ofihis orien fram
till i dag har uppenbar relevans för en fördjupad förståelse av historia
och hur vi föreställer oss det förflutna. Bakom historieskrivningens
olika sätt att närma sig och representera det som varit döljer sig ofta
implicita förståelser av tidens övergripande form. En återkommande
konfliktlinje mellan historiesyner utgör den mellan tiden förstådd
som linjär progression (ofta knuten till upplysningens framstegs
optimism) och en syn på tid som ett kraftfält av olika, sammanflät de och ibland inbördes motstridiga tidsligheter eller temporaliteter.
Här finner vi bland annat en motsättning som kan spåras tillbaka
till historismens ursprungliga kluvenhet, mellan att å ena sidan vilja
redogöra för ett historiskt skeende genom att tydligt lokalisera det
inom en kronologisk sträckning och å andra sidan vilja överskrida
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kronologin genom att återuppväcka det förflutna i dess egenart till liv
i nuet.
Flera av programmets forskare kretsar kring detta spänningsförhållande mellan en strävan efter kronologisk överblick och det som
bryter mot ett linjärt utvecklingsschema. Här kan man verkligen tala
om en ny fas i synen på det historiska medvetandet. Historiker i olika
discipliner är i dag alltmer intresserade av det förflutna som någonting som fortsätter att leva kvar och verka i nuet. Det kan vid första
anblicken tyckas paradoxalt, med tanke på att det förflutna ofta förstås som någonting oåterkalleligt förgånget. Likväl fortlever det som
kraft, rest, anspråk och utmaning i nuet. En viktig inspirationskälla
till fle a delprojekt har varit det argument som utvecklades av Jacques
Derrida i boken Marx spöken (1992) som talar om hur det historiska
visar sig som ”gengångare” och som ”spöke” eller ”spektralitet”, med
andra ord som något som inte vill ligga still, utan som återkommer
och gör sig påmint på nytt. Derrida utvecklar denna analys i en samläsning av Marx skrifter och Shakespeares Hamlet, där faderns vålnad
blir till en figur för det historiska. Med alla de begravda och återuppstånda nationalismer och oförrätter och länge begravda krafter som
frisläpptes i och med murens fall, framför allt i det forna Östeuropa,
har Marx spöken gradvis kommit att få en alltmer visionär status, och
det talas nu till och med om en ”spektral vändning” inom humaniora, där intresset riktas mot olika sätt på vilka det förflutna kommer
tillbaka och hemsöker nuet.3
Historieskrivningen och det historiska medvetandet uppstår ur
erfarenheten av denna frånvaros närvaro. Därmed ger den också uttryck för en tidslig konflikt som konstituerar vår historiska relation
till det förflutna, som något som både finns och inte finns, som både
är och inte längre är. Det förflutnas mångtydiga existens visar sig ge3. Se t.ex. The Spectralities Reader. Ghosts and Haunting in Contemporary Cultural Theory, red. M. del Pilar Blanco & E. Peeren, New York, Bloomsbury Academic, 2013.
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nom att det förflutna oåterkalleligt tillhör en ”annan” tid samtidigt
som det på olika sätt är tillgängligt för oss ”nu”. Men nuet bebos av
fle a förflutna. Nuet är inte bara ett tidsligt moment som följer på och
ersätter det förflutna. Det är också själva platsen där det förflutna tar
form. Historien tycks i själva verket leva i och av denna dubbelhet.
Ur detta förhållande uppstår ett fle tal forskningsfrågor, som i
allt högre grad präglar dagens historiska och historiefilo ofiska fält:
Hur ska vi förstå, beskriva och begreppsliggöra nuet som en plats
som bebos av fle a förflu enheter och föreställda framtider? Finns det
en sammanhängande fortskridande tid, eller måste vi tänka oss fle a
parallella, multipla och korsande tider? Vilken berättelse kan återge
tiden dess frånvarande rörelse? Hur långt räcker den historiserande
blicken?
I det följande ges några exempel på hur dessa problemställningar
gestaltats i programmets arbete, diskussioner och slutsatser.

HISTORIENS TIDER OCH IDEOLOGIER

Idén om en universell historia med ett givet slutmål hänger ofta ihop
med en föreställning om den egna tiden som historiskt avgörande
och som kulmen på en utveckling. Både Michel Foucault och historieteoretikern Reinhart Koselleck har lyft fram upplevelsen av att
leva i en brytningstid som något bestämmande för moderniteten. På
senare tid har allt fler börjat tala om att historiemedvetandet är på
väg in i en ny fas av förlorad framstegsoptimism. Den postmoderna kritiken mot utvecklingstanken har resulterat i ett tillstånd av så
kallad presentism. Särskilt historiefilosofen François Hartog menar
att denna förlust av såväl förflu enhet som framtid präglar det historiska medvetandet i nuet. Återigen handlar det dock om en diagnos
som lyfter fram det rådande nuet som exceptionellt. Mot ett alltför
ensidigt fokus på historisk förändring och på framhävandet av nuets unika karaktär finns det anledning att fortsätta att undersöka de
mer generella mönster som präglar det historiska medvetandet över
[20]
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tid. Här har Peter Aronsson i sin forskning i programmet betonat
hur historien kan ses som en bearbetning av en uppsättning ”slitstarka dilemman” som återkommer genom historien och formar dess
inre stridigheter.4 Allt sedan det historiska berättandet uppstår som
en genre i det antika Grekland fungerar det som en kommunikativ
handling som gestaltar återkommande frågor kring individens roll i
relation till större gemenskaper, handlingsfrihet och ansvar kontra
kraften i det historiskt givna och bestämmande. Dessa frågor saknar
enkla svar men måste hanteras av varje människa och i ständigt nya
situationer. Just därför behöver de en medvetet situerad och därtill
gestaltad form av historiskt berättande, särskilt artikulerat som historia där komplexa samhällen med republikanska drag söker mobilisera
medborgare för gemensam handling. Om den historiska forskningen
i alltför hög grad betonar sina metodiska framsteg finns det enligt
Aronsson en risk att den förlorar kontakten med de mer praktiska
sidorna av det historiska vetandet.
Tekniken är förmodligen det område som tydligast brukar förstås
i termer av modernitet, och som kopplat till en linjär och utvecklingsorienterad syn på historien. Ångmaskinen och den industriella revolutionen intar i sammanhanget en central plats i europeiskt historiemedvetande. Även om kritiken mot en oreflek erad teknikoptimism
varit utbredd, inte minst i efterdyningarna av det blodiga 1900-talet
och dess teknologiskt betingade massdöd, har dagens klimatlarm
och globala uppvärmning intensifie at kritiken mot tendensen att
betrakta den teknologiska utvecklingen som en separat sfär, åtskild
från samhälleliga, kulturella och politiska processer. I sin forskning
i programmet visar Alf Hornborg att modern ekonomi och teknik i
grunden handlar om osynliga överföringar av tid och rum från min-

4. Peter Aronsson, ”The Productive Dilemmas of History”, Rethinking
Time. Essays on History, Memory and Representation, red. H. Ruin & A. Ers, Huddinge, Södertörns högskola, 2011, s. 29–38; idem, Historia, Malmö, Liber, 2011.
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dre till mera köpstarka kategorier av människor.5 Den industriella
revolutionen innebar en global resursöverföring där teknikutvecklingen krävde utvidgade markarealer i kolonierna. Det som beskrevs
som ”tekniska framsteg” handlade snarare om en omfördelning av
tids- och rumsresurser. Den ekonomiska expansionen i Storbritannien byggde exempelvis på en produktions- och transportteknik som
besparade britterna tid och rum, men som infördes på bekostnad av
arbetstid och exploatering av markarealer i andra delar av världen.
Hornborg åskådliggör här hur tiden fungerar som resurs som prissätts och utbyts på marknaden och som omfördelas mellan samhällsgrupper i form av teknik.
Detta politisk-ekonomiska perspektiv på tid bör enligt Hornborg
kompletteras av en syn på tid som människans existentiella grundvillkor.6 Det faktum att upplevelser av tid, tidsbrist och tidens förgänglighet synes vara grundläggande för den mänskliga existensen
förklarar varför hierarkiska samhällsformationer ända sedan antikens
slavsamhällen har utvecklat olika strategier för att frigöra elitens tid
genom att lasta över tidskrävande uppgifter på svagare grupper.
Perspektiven på tid som politisk-ekonomisk resurs och existentiellt
grundvillkor utmynnar hos Hornborg i en omvärdering av begreppet
modernitet. För att förstå vad som utmärker det ”moderna” samhället måste vi fläta samman en historisk förståelse av dess tekniska, ekonomiska och ideologiska specifici et med en förståelse av universellt
mänskliga betingelser.
Idén om den universella historien, förstådd utifrån Europa som
en spatiotemporal eller rum-tidslig normgivare har inte minst kommit att ifrågasättas och utmanas av forskare verksamma inom det
5. Alf Hornborg, ”1812, 1912, 2012. Tre nedslag i industrisamhällets historia”, Antropologi och tid, red. M. Viktorin & C. Widmark, s. 219–233, Uppsala,
Ymer, 2013.
6. Alf Hornborg, ”Kampen om tiden. Pengar, teknik och överlevnad”, i
Tecknens tyranni, red. M. Kurkiala, Tidens tecken, nr 1, 2016.
[22]

1. Den historiska tidens former

postkoloniala fältet. Dipesh Chakrabartys infly elserika studie Provincializing Europe. Postcolonial Thought and Historical Differenc (2000)
förtjänar att lyftas fram som särskilt viktig i sammanhanget, då den
också inspirerat flera av programmets delprojekt. I boken kritiserar Chakrabarty Europas ställning som historiens kunskapssubjekt,
vars modernitetsraster – kodat enligt kategorier som ”tradition” och
”medborgarskap” – projicerats på allt utomeuropeiskt och som en
konsekvens av detta förpassat det icke-europeiska till ett förflu et,
förmodernt stadium. Som ett alternativ söker Chakrabarty undersöka möjligheter att tänka bortom detta tidrumsliga raster. Litteraturforskaren Walter Mignolo, som är medlem av programmets
internationella referensgrupp, har i fle a texter bidragit med nya perspektiv och begreppsliga verktyg för att analysera historieskrivningen
och dess förhållande till kvarlevande koloniala strukturer och deras
inneboende temporalitet. Mignolo argumenterar för att forskare bör
praktisera epistemologisk olydnad (epistemic disobedience) för att bryta med ett eurocentriskt begrepps- och tidsschema som både skapar
och upprätthåller föreställningar om framsteg, stagnation, modernitet och civilisation, och har modellerats utifrån den europeiska och
västerländska framstegstanken. Denna emancipatoriska praktik är
en kunskapsteoretisk hållning som går ut på att producera kunskap
utanför ett oreflek erat spatiotemporalt eurocentriskt sammanhang.
Frigörelsen och bortkopplingen – delinking – från det koloniala arvet
är enligt Mignolo beroende av ett kunskapsmässigt projekt som söker formulera analytiska modeller och begreppsbildningar bortom ett
eurocentriskt kunskapsparadigm. Centralt för Mignolo är begreppet
border gnosis, det vetande som produceras i sammanhang som är kritiska och medvetet både söker och producerar kunskap utanför det
koloniala paradigmet.7 Flera forskare i programmet har sin utgångspunkt i postkolonial teoribildning och även i queerteori, där liknande
7. Se Walter Mignolo, Local Histories/Global Designs. Coloniality, Subaltern
Knowledges, and Border Thinking, Princeton, Princeton University Press, 1999.
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teoretiska hållningar är representerade, framför allt Helgesson, Lorenzoni, Lindén, Jonsson, Fjelkestam och Manns.
Skönlitteraturen kan också fungera som en arena där temporaliteter och tidsproblematik behandlas med fiktionen som medel. Denna
tematik har varit föremål för ingående diskussioner i programmet,
bland annat i dialog med de inbjudna författarna Ola Larsmo och
Steve Sem-Sandberg. Båda lyfter fram hur romanformen möjliggör
framställningar av det förflutna som rör sig bortom försonande narrativ, som riskerar att harmonisera det förflutna och tysta konflik er.
Här kan outforskade berättelser och historiska händelser som fallit i
kollektiv glömska gestaltas. I ett samhälle som i sin offentliga diskurs
har svårt att hysa verkliga politiska och moraliska konflik er, kan romanen sammanföra till synes oförenliga perspektiv inom ramen för
en narrativ helhet, vilket i sin tur tvingar läsaren att, med Sem-Sandbergs ord, ”stå där hon inte kan stå”. Därför bör litteraturen inte betraktas som ett komplement till ordinarie historieskrivning eller som
alternativ historieskrivning, utan som ett förhållningssätt gentemot
det förflutna i egen rätt. Litteraturens öppna adressat och dess tradering genom översättningar fungerar dessutom som vidareförmedling
av kulturella minnen till gemenskaper, som inte haft någon koppling
till eller känt en identifikation med det kultu ella minnet i fråga.8
Stefan Helgesson visar i sin forskning i programmet hur sydafrikansk och brasiliansk litteratur tillkommen kring sekelskiftet 1900
har förmågan att belysa olika tidsregimer och tidens mångfaldighet
mot fonden av teoretiska stridsfrågor om tid i det postkoloniala fältet.9 Tanken på olika parallella tidsordningar har kritiserats som en
8. ”Litteraturen och det historiska”, seminarium på forskningsinternat
6–7 maj 2013; Hans Ruin, ”Därför behöver historien skönlitteraturen”, Dagens Nyheter 10 januari 2015, www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/darfor-behover-historien-skonlitteraturen/.
9. Stefan Helgesson, ”Radicalizing Temporal Diffe ence. Anthropology, Postcolonial Theory, and Literary Time”, History and Theory, vol. 53, nr 4,
2014, ss. 545–562; idem, ”Unsettling Fictions. Generic Instability and Colo[24]
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maktstrategi för det imperialistiska Europa att ordna mänskligheten
enligt en utvecklingshierarki, alternativt att låsa fast det som ligger
utanför västerlandet i en absolut skillnad. Antropologen Johannes
Fabian har visat hur antropologins studieobjekt, exempelvis ett ursprungsfolk i Amazonas skogsområden, på en teoretisk nivå placerades i en annan och äldre tidszon än forskaren, fastän det de facto
handlade om ett möte i en gemensam tid. Mot denna tidsmässiga
marginalisering av det ”primitiva” behövs nya tankemodeller som
kan tala om samtidiga och parallella tidsligheter. Helgesson åskådliggör i sina tolkningar hur problemkomplexet kring tidshierarkier och
tidskrockar i själva verket behandlades i litteratur som uppstod före
den självkritiska antropologins och de postkoloniala teoretikernas
intresse för dessa teman. Tidsmodeller som skrivs fram i litteraturen
förmår på så vis utveckla teoretiska resonemang kring temporalitet,
och också tjäna en kritisk omvärdering av ett eurocentriskt värdeladdat begreppsligt schema.
Frågan om hur olika tidsligheter artikuleras i skönlitteraturen fi ner genklang inom konstens område, och då i synnerhet i det notoriskt svårdefinie ade fältet samtidskonst. Dan Karlholm ställer i sin
forskning samtidskonsten som historiskt fenomen i ny belysning,
inom ramen för en bredare diskussion om modernitet och postmodernitet.10 Vanliga sätt att definie a samtidskonst har varit att se den
som den konst som produceras ”nu”, alltså vid tiden för den som
talar, alternativt att med begreppet avse konst som skapats under det
senaste decenniet. Samtidskonsten har också definierats som ”den
nya konsten genom historien”. Karlholm åskådliggör hur dessa definitioner förenas i en brist på innehållsliga kriterier. I motsats till
dessa tidiga definitioner föreslår han i stället en kvalitativ definition
nial Time”, Fiction in Global Contexts, red. A. Cullhed & L. Rydholm, Berlin, De
Gruyter, 2014, s. 261–274.
10. Dan Karlholm, Kontemporalism. Om samtidskonstens historia och framtid,
Stockholm, Axl Books, 2014.
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av samtidskonst, nämligen ”konst som från en viss historisk tidpunkt reflek erar över och behandlar den innevarande tiden som ett
ämne för konsten”. I och med den moderna konstens upphörande på
1960-talet måste man lägga till ytterligare en kvalitativ definition när
nyhetskriteriet ersätts med ett ”nuhetskriterium”, alltså den grad av
”samtidahet”, som Karlholm skriver, som konsten uppvisar: ”hur och
i vilken mån den med ’oss’ förknippade konsten relaterar till det med
’oss’ förknippade nuet”.
Därtill utvecklar Karlholm en temporal förståelse av samtidskonst som anakron, som här inte betyder otidsenlig utan snarare det
som står i strid med eller mot tiden själv, vilket öppnar för ett nytt
sätt att historisera och tidsbestämma konst överhuvudtaget. Här är
skillnaden mellan begreppen anakron och anakronistisk central. En
anakron konsthistoria tar inte den kronologiska tiden och historiska
successionslogiken för given, utan tar fasta på de olika temporala rum
som bestämmer konstverkets tid, i ett föränderligt här och nu.
Hur har historiens skeenden gestaltat sig för de människor som
genomlevde dem, för vilka historien fortfarande utgjorde ett motsägelsefullt och pågående nu? Henrik Berggren knyter i sin forskning
an till intresset för tidsregimer och tidshorisonter i historieskrivning
och fördjupar förståelsen av det svenska nationella narrativet om andra världskriget.11 Vad styr över vårt förhållande till det förflutna och
vilka faktorer avgör när historiska händelser betraktas som avslutade? Andra världskriget som historiskt skeende är ett belysande exempel, som präglats av en ständig kamp mellan glömska och minne.
I polemik mot vad Berggren kallar en narcissistisk kolonisering av
det förflutna, där det som hänt och de människor som levt före oss
11. Henrik Berggren, ”Den förlorade tiden. Sverige under andra världskriget”, Historiens hemvist I. Den historiska tidens former, red. V. Fareld & H. Ruin,
Göteborg/Stockholm, Makadam, 2016, ss. 387–403. Se också en kommande
bok med den preliminära titeln Landet utanför. Sverige 1939–1945, under utgivning på Norstedts 2018.
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används för att forma berättelsen om oss själva i nutiden och framtiden, lyfter han fram de historiska aktörernas historiemedvetande
under det pågående kriget: deras uppfattning av temporalitet och
det förflutna, som de själva förhåller sig till i sin samtid. Berggren
visar hur själva föreställningen om andra världskriget som en enhetlig
händelse är en efterkonstruktion som faller sönder när man börjar
studera människors subjektiva tidshorisonter och tolkningar av olika
skeenden. Undersökningen har krävt en vidgad förståelse av vad som
kan utgöra ett källmaterial, men också ett omfattande arbete med att
söka rekonstruera de berättelser som människor ansåg sig vara del av
medan kriget pågick.
BORTOM TIDEN SOM LINJÄR PROGRESSION

Vikten av att rikta uppmärksamheten mot det förflutnas dolda lager
betonas ofta av forskare verksamma inom queerstudier och särskilt
bland dem som intresserar sig för så kallad queer temporalitet, något
som spelar en central roll för Kristina Fjelkestams projekt. Begreppet
queer temporalitet har utvecklats i en queerfeministisk tradition som
ifrågasatt det moderna historiemedvetandets linjära men framför allt
reproduktionsstyrda utvecklingstanke, med genus- och queerforskare som Elizabeth Freeman, Judith/Jack Halberstam och Sara Ahmed
som centrala teoretiker. Tiden analyseras här som en politisk och
moralisk ordning, som ”krononormativitet”, där den heterosexuella
livskurvan synliggörs som en kronologisk norm, som en heteronormativ temporalitet. Synen på livsloppet som en följd av givna skeenden – barndom, pubertet, äktenskap och barnafödande, ålderdom
med barnbarn – blir till en norm för produktion och reproduktion,
som i sin tur individer, samhällsutveckling och politiska beslut förhåller sig till. Detta grundläggande utvecklingsschema kopplas i sin
tur samman med värden som mognad och utveckling, där avsteg
från denna ordning kodas som omoderna och omogna. Den queera
temporalitetens kritik syftar till att lyfta alternativa gestaltningar av
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tid, som förmår att väcka berättelser som vanligtvis faller utanför det
naturaliserade och krono/heteronormativa. Fjelkestam undersöker
alternativa och queera temporaliteter i skönlitteratur från 1800-talet
fram till i dag, bland annat genom att lyfta fram anakronismen som
en form av aktualisering av delar av historien som tidigare inte uppmärksammats.12
Det moderna begreppet anakronism, som etablerades under
1700-talet, används i regel i pejorativ mening för att beteckna fenomen som avviker från en definie ande ”tidsnormalitet”. Under västerländsk förmodernitet saknades emellertid ett sådant synsätt. En
tavla med bibliska motiv kunde samtidigt porträttera människor iförda medeltida plagg. Detta sågs som ett okontroversiellt exempel på
en synkretisk kronologi vars syfte var att sammanföra nu och då. För
det moderna historiemedvetandet blev dylika blandningar av temporala lager betraktade som misstag, där den anakronistiska synden
bestod i att applicera ett nutida tänkande och begrepp på förflu en
tid. Men för att överhuvudtaget begreppsliggöra det förflutna måste
historikern trots allt göra ett visst våld på historien, någonting som
Hegel benämnde den nödvändiga anakronismen. Fjelkestam visar
med stöd av kulturteoretikern Catherine Belsey och genusvetaren
och historikern Sara Edenheim att en medveten användning av
anakronism, som bejakar skillnaden mellan nuet och det förflutn
i stället för att försöka släta över den, faktiskt kan vara fruktbar i
historisk forskning. Det handlar då om att förfrämliga det förflutna
snarare än att identifie a sig med det. Därmed undviks en oreflek erad identifikation med historiska skeenden, som annars riskerar att
12. Kristina Fjelkestam, ”Tiden som kvinna eller kvinnans tid? Genus och
temporalitet i Eyvind Johnsons Livsdagen lång”, i Omvägar till sanningen. Nya
perspektiv på Eyvind Johnsons författarskap, red. C. Johansson & A. Lindström,
Stockholm/Stehag, Symposion, 2015; idem, ”Antropomorf anakronism. Historiens gestalt i Anna-Karin Palms Snöängel och Faunen”, i Historiens hemvist
I. Den historiska tidens former, red. V. Fareld & H. Ruin, Göteborg/Stockholm,
Makadam, 2016, ss. 215–236.
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förvränga det förflutnas egenart till att alltför mycket likna samtiden.
Därtill utvecklar Fjelkestam ett resonemang om betydelsen av affekt i förhållande till det förflutna, mer specifikt kategorin begär som
historisk drivkraft. Begäret till det förflutna delas av Fjelkestam upp
i tre nivåer: en kognitiv (begär att nå kunskap om det förflutna), en
emotionell (begär att uppnå känslomässig inlevelse med det förflutna
och ersätta förlusten av det som inte längre finns), och slutligen en
politisk nivå (begär att uppnå erkännande i den symboliska ordningen genom att inkluderas i historiens kollektiva berättelser).
En liknande underliggande temporal logik, som bygger på skapandet av tidsliga brott, präglar också historieskrivningen av emancipatoriskt syftande rörelser som ofta kritiserat föreställningen om
en manligt kodad historia i singularis. Med utgångspunkt i Aleida
Assmann och genusforskaren Clare Hemmings historiografiska undersökning av anglosaxisk feministisk historieskrivning och dess
kritik av konventionell historieskrivning, visar Claudia Lindén hur
metaforer kring tid och utveckling – brott, vändningar, förluster och
generationer – styrt den feministiska forskningens historiesyn i Sverige.13 Beroende på vem som skriver och för vem har feminismens
utvecklingshistoria konstruerats ideologiskt. De delar av feminismen
som historikern ifråga inte identifie ar sig med har ofta exkluderats.
Feminismen har därmed i sin egen historieskrivning dragits med
samma exkludering och inkludering som den sett som sin uppgift att
problematisera hos andra. Som ett svar på detta exkluderande historiebruk utvecklar Lindén, med inspiration från Jacques Derridas ”det
spektrala”, ett alternativ genom att peka mot andra möjliga metaforer för feminismens historiesyn, exempelvis i form av ”spökets” eller
gengångarens figur. Eftersom feministisk tanketradition alltid har
investerat i en framtid som på ett eller annat sätt är åtskild från sam13. Claudia Lindén, ”Ur led är feminismens tid. Om tidsmetaforer, otidsenlighet och gengångare i feministisk historieskrivning”, Tidskrift för genus
vetenskap, nr 3, 2012, ss. 5–25.
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tiden, kan gengångaren enligt Lindén tillåta oss att förstå historien
i andra termer än brott och vändningar. Gengångaren finns alltid,
eftersom den feministiska teorins vridande av tiden ur led, i led, alltid
är en produkt av det förflutna ch stöpt i sin samtid.
Den feministiska rörelsens historia av politisk kamp med en ständigt närvarande vision av en från samtiden åtskild och mer rättvis
framtid, som Lindén och Ulla Manns analyserar (se kapitel 2), finner
genklang i den politiska messianismens tankegods, som är en central
komponent i Jayne Svenungssons forskning.14 Messianismen utgör en
av de kraftfullaste historieteologiska och historiefilo ofiska troperna
i det västerländska idéarvet, där en rad filo ofer under 1900-talet och
i vår samtid knyter an till den politiska messianismens idéer (Walter
Benjamin, Emmanuel Lévinas, Jacques Derrida, Giorgio Agamben,
Slavoj Žižek). Messianismen kan också formuleras som en minnes
praktik som gång på gång mobiliserats av olika motståndsrörelser,
där grundberättelsen om uttåget ur Egypten traderats vidare av
exempelvis medborgarrättsrörelsen i USA och befrielseteologin i
Latinamerika. Här handlar det om att ett minne mobiliseras som
mot-minne gentemot dominerande (kanske till och med hegemoniska) minnen (exempelvis i ett totalitärt samhälle med endast en sanktionerad berättelse), samtidigt som visionen av en motkultur och en
samhällsorganisation i samklang med en högre form av rättvisa skapas. Samtida akuta frågeställningar kring just rättvisa och återupprättelse finner sin genklang i ett religiöst historiefilo ofiskt tankegods,
som tvärtemot diskursen om ideologiernas död visar sig högst levande i samtida politiskt och filo ofiskt tänkande. Svenungsson lyfter fram den politisk-filosofiska potential som ligger i den judiska
messianismen. Tänkare som Franz Rosenzweig, Walter Benjamin
och Emmanuel Lévinas spelar i sammanhanget centrala roller som
14. Jayne Svenungsson, ”Den förlösande tiden. Messianska motiv i Agambens politiska filo ofi”, Historiens hemvist I. Den historiska tidens former, red. V.
Fareld & H. Ruin, Göteborg/Stockholm, Makadam, 2016, ss. 139–160.
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kritiker av deterministiska historiefilo ofier och totalitära ideologier.
Förutom detta spår visar Svenungsson hur historieteologiska
motiv som profetism, messianism och idén om andens utveckling
inverkat på den europeiska historieuppfattningen.15 Hon fördjupar
förståelsen av det stundom aningslösa sätt på vilket delar av den samtida politisk-fi osofis a diskursen i Europa använder sig av sådana
traditionella teologiska tankefigu er. Med stöd i en rad idéhistoriska
nedslag sätter hon den samtida diskursen i perspektiv genom att synliggöra hur dessa teologiska tankefigu er tjänat till att underbygga en
mycket specifik historieuppfattning som varit av betydelse för Europas självbild. Till de problematiska sidorna av denna historieteologi,
vilken under romantiken sekulariseras och övergår i historiefilo ofi,
hör att den bygger på ett dialektiskt förhållande till det judiska arv
som den ytterst är sprungen ur. Trots att de aktuella tankefigu erna
koncipieras under den judiska antiken kommer de, då de sätts in i ett
kristet ramverk, alltså till stor del att vändas mot den judiska traditionen själv. Därmed genereras också en rad stereotyper som associerar
det judiska med det förgångna, det särskiljande och det materiella,
allt medan det kristna definie as i termer av framtid, öppenhet och
andlig upphöjdhet eller rationalitet. På ett subtilt plan likställs det
kristna med det universella, vilket bäddar för en universalism som
tenderar att blunda för sina egna partikulära förutsättningar. I takt
med att den europeiska kulturen sekulariseras blir dessa dolda förutsättningar allt mindre synliga, samtidigt som de universella anspråken lever kvar. Mot denna idéhistoriska bakgrund visar Svenungsson att det nutida bruket av de aktuella tankefigu erna är långt ifrån
oproblematiskt.
Ett belysande exempel på fallgroparna i en universalistisk och linjär historiesyn lyfts också fram av Andrus Ers i hans studie av den

15. Jayne Svenungsson, Den gudomliga historien. Profetism, messianism och andens utveckling, Göteborg, Glänta Produktion, 2014.
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svenska vänsterrörelsen under 1960-talet.16 Ers visar hur 1965 blev ett
slags år noll för en nyväckt vänster. Detta gav upphov till ett sökande
efter tecken i tiden som bekräftade den egna historieförståelsen, i linje med Mao Zedongs syn på den historiska materialismen. Kulturrevolutionen präglades exempelvis av en ungdomskult där de unga gavs
absolut auktoritet och ansågs fria från tidigare generationers barlast.
Samtidigt rådde en spänning mellan synen på socialismens segertåg
som oundviklig och kravet på aktiv politisk handling i dess tjänst.
Kommunistiska Förbundet Marxist-Leninisterna (KFML) uppfattade framtiden som en konkret plats – Kina – snarare än en avlägsen
framtid. När krig bröt ut mellan Vietnam och Kina, bröt det med
föreställningen om en enad fredsälskande socialistisk front mot imperialismen. Historieuppfattningen och dess underliggande universalistiska premiss kom på så vis att bli en belastning för partiet, eftersom
den allt mindre stämde överens med tidens faktiska skeenden.
Frågan om det historiska berättandets struktur och dess förhållande till sanningsbegreppet – historiens faktiska skeenden, om man
så vill – är central för Staffan Carlshamres forskning.17 Berättelser är
kognitiva verktyg som hjälper oss att ge mening åt och organisera en
ofta kaotisk och svårbegriplig verklighet. Hur ska man mot bakgrund
av detta betrakta det historiska berättandets relation till sanningen?
Sanning är en kategori som fle a humanistiskt skolade forskare tenderat att undvika, samtidigt som man närmat sig begreppet på om
vägar genom att använda värdeladdade ord som ”viktigt”, ”fruktbart”
16. Andrus Ers, ”Tidens tecken. Historiefilo ofi och revolutionär temporalitet studerade genom exemplet KFML 1967–1979”, Historiens hemvist II.
Etik, politik och historikerns ansvar, red. P. Lorenzoni & U. Manns, Göteborg/
Stockholm, Makadam, 2016, ss. 57–79.
17. Staffan Carlshamre, ”En sann historia? ”, Historiens hemvist I. Den historiska tidens former, red. V. Fareld & H. Ruin, Göteborg/Stockholm, Maka
dam, 2016, ss. 281–305; idem, ”Is There Ever a Happy Ending? ”, Disputable
Core Concepts of Narrative Theory, red. G. Rossholm & C. Johansson, Pietelen,
Peter Lang, 2012.
[32]

1. Den historiska tidens former

och ”nyskapande” för sina egna historiskt inriktade undersökningar.
Dessa benämningar markerar att den här kunskapen gör någonting i
förhållande till det som vi haft tidigare. Detta utgör i förlängningen
mer än bara ett avgörande kriterium för huruvida framställningen är
korrekt, eftersom den pekar mot en sanning i en kvalifice ad mening,
nämligen att den lär oss något nytt och värdefullt. Därför är det viktigt att närma sig sanningsbegreppet från fle a olika perspektiv.
Under lång tid har ett skarpt fokus i humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning legat på studier av berättande, varför det blir
intressant att undersöka olika narrativs giltighet. Å andra sidan gör
narrationsstudier samtidigt anspråk på giltighet i form av att exempelvis visa hur vissa metanarrativ varit avgörande för formandet av
identiteter och ideologier. Ett sätt att värdera ett narrativ är att mäta
dess kognitiva värdering genom att se hur det förhåller sig till ”the record”, den samling faktabaserad information som existerar. Samtidigt
är frågan vad som de facto utgör ”the record” avgörande, framför allt
när en sådan faktasamling saknas. Ett narrativ kan fungera existentiellt bärande utan att någon evidens föreligger, bara för att det har en
historisk förankring. Att undersöka vilken människosyn som framträder i en viss form av historiskt förklarande narrativ visar också på en
etisk och moralisk dimension i bedömningen, som inte på ett direkt
sätt har att göra med narrativets sanningsvärde. Man bör även fråga
sig om berättelsen ska förstås som den grundläggande analyskategorin för historiska studier. Möjligen är det mer relevant att tänka kring
historieskrivning i termer av analogi, jämförelse, kontrast och metafor
än som berättelse. Carlshamre framhåller också vikten av att kontextualisera den narratologiska teoribildningen ur ett kulturellt perspektiv och kritiskt analysera berättelsernas förment universella struktur.
MÄNNISKANS TIDSLIGHET OCH HISTORISKA HEMMAHÖRANDE

Frågan hur det går att förstå människan och hennes subjektsblivande i förhållande till tidslighet, ändlighet, historicitet och narrativitet
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återkommer i forskningen om historiemedvetandets förvandlingar.
Intimt knutet till dessa breda frågor är problemkomplexet kring historiens rumsliga dimension, alltså var historien kan sägas äga rum.
Hur går det att tänka kring människans historiska hemmahörande
– annorlunda uttryckt: hennes historiska hemvist – och hur hon förstår
sig själv i relation till människor som levat före henne och till dem
som ska komma efter henne? Programmets forskning sträcker sig i
detta sammanhang från filo ofisk-s ekulativa undersökningar till antropologiska och arkeologiska studier av dödskultur och gravskick.
Hans Ruin söker i sitt arbete efter sätt att tänka samman den
mänskliga, ändliga, levda tiden med uppkomsten av historisk tid och
historiskt medvetande. Den fråga vi kan ställa oss är hur ett liv som
utspelas i relation till en liten krets av samtida närstående individer
gradvis kan komma att omfatta tanken om en övergripande delad
historisk tid som spänner över generationer och tidsåldrar. Här lyfter han fram gravskicket, som en antropologisk konstant, varigenom
människan skapar praktiska och intellektuella svar på livets ändlighet, som öppnar en längre och djupare tid, som är delad mellan de
levande och de döda, såsom de en gång levande. Det historiska med
vetandet är inte något som bara ramlar ner från himlen, utan följden
av kulturella praktiker, till vilka hör kalendrar och andra sätt att hålla
reda på långa förlopp.18 I hjärtat av dessa praktiker vill Ruin lokalisera
omhändertagandet av de döda och deras minne. När den moderna
historiska tiden gradvis uppenbaras för människan så är det först genom att hon konfronteras med rester och spår av liv som levts, inte
bara mänskligt arkeologiskt liv, utan även mycket äldre animaliskt liv.
Den historiska tiden och medvetandet om denna blir på så vis något
18. Hans Ruin, ”Aporetics of Time and the Trace of the Other”, Rethinking Time. Essays on History, Memory, and Representation, red. H. Ruin & A. Ers,
Huddinge, Södertörn Philosophical Studies 9, 2011, ss. 51–62. Se även Hans
Ruin, ”Housing Spirits. The Grave as an Exemplary Site of Memory”, i Routledge International Handbook of Memory Studies, red. A. L. Tota & T. Hagen, New
York, Routledge, 2015, ss. 131–140.
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som är knutet till erfarenheten av ändlighet, död, och den en gång
levandes närvarande frånvaro. Människan upptäcker och inrättar sig
som en efterföljare och arvtagare av liv som levts.
Ruins sätt att ta sig an dessa frågor förenar antropologi och arkeologi med hermeneutisk-filo ofisk teoribildning, som på olika sätt
intresserar sig för det kvardröjande. En liknande problemställning
uppträder i läsningen av den litterära texten, vad gäller dess historiska tradering, men också i den särskilda form av utvidgad tidslighet
som uppstår då något läses på nytt. Omläsningen och därmed den
upprepade form av tillägnelse som i förlängningen kan ge upphov till
en litterär klassiker och en kanonbildning har studerats inom programmet av Anders Olsson.19 Han visar hur läsning kan förstås som
en form av aktivt minne som möjliggör det skrivnas överlevnad. Här
är Aleida Assmanns arbete om vad hon kallar aktivt kulturellt minne
(se kapitel 2) en viktig teoretisk utgångspunkt, liksom Hans-Georg
Gadamers tankar om läsning som en form av dröjande, Verweilen.
Ett konstnärligt verks överlevnad över tid är beroende av en aktiv
tillägnelse och förnyad reflektion, som i sin tur kommer att lämna nya
spår som på nytt ägnas uppmärksamhet och vidare tradering. Olsson
undersöker den litterära läsningens samspel med det aktiva kulturella
minnet, som bland annat utgörs av en kanon: ett urval förebildliga
litterära verk som hållits och hålls levande av en kulturell gemenskap,
men som också håller denna samman, styr och disciplinerar den. Till
skillnad från en förmodern förståelse av kanon vilar den moderna
kanonförståelsen på ett öppet textbegrepp, vilket medför att kanon
kan förkastas och nybildas, tänjas och omvärderas.
Genom att särskilt undersöka läsningens samspel med vad Olsson kallar det kanoniserade minnet (exempelvis i form av en litterär
klassiker) visar han, med utgångspunkt i texter av bland andra Marcel Proust, hur omläsningen förutsätter en särskild form av tidslig
uttänjbarhet och rumslig vila. Omläsningen är alltid förankrad i tid
19. Anders Olsson, Tankar om läsning, Stockholm, Themis, 2015.
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och rum, vilket ger det kulturella minnet resonans och mening. Läsning och estetisk verksamhet beskrivs hos Gadamer som präglat av
förståelsens skeende som en ”uppfylld tid”. Olsson åskådliggör hur
detta hänger ihop med Gadamers syn på erfarenheten av konsten som
ett fenomen som undandrar sig ett instrumentellt förnuft, eftersom
konstverket inte är någonting som vi fritt kan förfoga över. I stället
dras vi i mötet med konsten in i ett skeende som går att likna vid
ett spel, vars regler vi underordnas. Samtidigt framhåller Gadamer
att konstverket inte kan åtskiljas från den akt varigenom någon tillägnar sig det, och att läsningen uppfattas som en händelse i en särskilt tid och ett särskilt rum. Med utgångspunkt i den senare fasen
av Gadamers tänkande utvecklar Olsson på så vis en egen förståelse
av dröjandets temporalitet. Erfarenheten av konstverket ses inte som
en punkt i tiden, utan som ett utdraget förlopp: en händelse som i
stunden uppfyller vår erfarenhet, som dock bara uppenbarar sig om
vi öppnar oss för verket och låter det framträda. Eller som Gadamer
uttrycker det: ”Tidserfarenhetens väsen i samband med konst är att vi
lär oss dröja kvar.” Olsson visar hur konsterfarenheten hos den sene
Gadamer kännetecknas av en uttänjd temporalitet, där subjekt/objektrelationen är omkastad i och med att jaget låter verket träda fram.
Samtidigt är subjektet som erfar verket inte passivt, utan befinne
sig i en dialog med det som åkallande, framkallande och samtalande
aktör. På ett mer generellt plan lyfter Olsson omläsbarhet som ett
lämpligt kriterium för såväl den litterära klassikern som de verk som
bör ingå i en kanon.
I så måtto handlar Olssons forskning om att precisera det aktiva minnets sätt att fungera inom skönlitteraturen och dess historia,
ett minne som präglas av fortlöpande revision. Kanonbegreppet har
på senare tid blivit alltmer problematiskt, samtidigt som det förblir
centralt inom undervisning och inom konstnärlig och litterär verksamhet.
Marcia Sá Cavalcante Schuback närmar sig frågan om människan
som tidslig varelse utifrån exilen som både existentiellt och filo o[36]
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fiskt raster. Hon åskådliggör med exempel från konst, litteratur och
musik exilens existentiella belägenhet i form av en mellanrumslighet
i den hermeneutiska traditionens anda, som en tillhörighet och en
förlust i ett.20 Sá Cavalcante Schuback visar hur existensen i sig har
karaktären av en exil, där hon med hjälp av skenbart bekanta begrepp
som ”medan” och ”mellan” söker belysa existensen som en form av
ursprunglig hemlöshet och utsatthet, och särskilt då i relation till tid.
Att tänka detta mellanrum är att tänka utifrån den plats från vilken
konventionella kronologiska och kalendariska relationer på samma
gång kan synliggöras och upphävas som kulturella skapelser. Om historiens och människans historicitet i vanliga fall förstås utifrån en
linjär progression inom vilken ett liv tar plats, så låter oss detta existentiella mellanrum också erfara själva spänningen mellan då, nu och
sedan som en dynamisk relation. I detta sammanhang utvecklar hon
begreppet skiss, som inte bara namnet på något ofärdigt, utan också
som den produktiva spänningen mellan att inte längre ha en fast form
och att samtidigt ännu inte ha fått en ny form. Hon tänker sig detta
mellanrum som en plats för det oväntade och obekanta – ”en existens
i exil” – som också vill erbjuda ett kritiskt alternativ till politiska projekt som uppfattar det förflutna genom nostalgi och sökandet efter
något förlorat, vilket ofta leder till försök att återupprätta det förflu na i form av föreställda storhetstider.
Den starka tendensen genom historien att översätta tiden i rumsligt överblickbara termer, som exempelvis ”historiskt perspektiv”,
”historiens landskap” och ”blicken på historien”, uppmärksammas i
Johan Redins forskning. Inom ramen för en bred filo ofi- och idéhistorisk diskussion visar han hur den västerländska historien präglats
av just en vilja till rumslig överblick för att på så vis förstå sig själv och
sin plats, genom en föreställd blick uppifrån. Ett exempel på detta ges
20. Marcia Sá Cavalcante Schuback, ”Hermeneutikens exil”, i Hans-Georg
Gadamer och hermeneutikens aktualitet, red. A. Burman, Stockholm, Axl Books,
2014, ss. 195–210.
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i Platons dialog Faidon, där Sokrates föreställer sig jorden sedd från
rymden som en glob, långt innan alla teknologiska förutsättningar
fanns för en sådan bild. Det är med andra ord en föreställd överblick som kräver inbillningskraft, där den historiska gestaltningen
uppstår ur ett perspektiv som från början är en föreställning. Detta
pekar vidare på historiemedvetandets ambivalens eftersom den söker
överblicka någonting som i grunden är oöverblickbart. Människan
har gång på gång sökt lämna sin egen bundenhet för att vinna ett
perspektiv som hon aldrig kan göra till sin egen erfarenhet, nämligen
att stiga ovanför sig själv. Översatt till historiedisciplinens område
kan liknande ambitioner till allomfattande överblick ses i Oswald
Spenglers Weltgeschichte och samtida försök att skriva en global eller
big history. Redin visar hur dessa slags synoptiska historiefilo ofisk
projekt ofta vilat på en ovilja eller oförmåga att medvetet tänka in
det historiska perspektivet och det historiska begäret i det egna projektet. På så vis fungerar hans analyser också som ett korrektiv till en
historieskrivning som oreflek erat försöker överskrida sin mänskliga
situation och se världen från överallt och ingenstans.
Hos den i dag på många sätt aktuelle filo ofen Gilles Deleuze betonas tiden, nuet och blivandet på många sätt, medan däremot historiens och det förflutnas problem inte diskuteras i lika stor utsträckning. I sitt bidrag till programmet lyfter Fredrika Spindler fram hur
Deleuzes tänkande rymmer en radikal reflektion över den historiska
tiden och erfarenheten, framför allt genom hur han överskrider kategorier som dåtid, nutid och framtid. Spindler visar hur ”händelsen”
hos Deleuze skiljer sig från den traditionella historiefilo ofins bild
av den som en tidsmässig avgränsad entitet. Till händelsen hör ett
blivande och en tillblivelse som inte kan fångas av en orsaksutredande historisk analys eller av en poststrukturalistiskt färgad historiesyn
som begränsar sig till att belysa historiens språkligt och kulturellt
konstruerade karaktär. I stället lyfter Deleuze fram den materiella
konstitutionen av historien i enlighet med sin idé om en maskinell
natur och verklighet kännetecknad av komplexa, icke-linjära sam[38]
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mankopplingar och fl den. En traditionell historieskrivning riskerar
att genom sin inordning av händelsen inom en kausal och linjär följd
bortse från dess fulla dimension och potential i form av en pågående
förändring och ett blivande. Spindler belyser filo ofihis oriens ställning i Deleuzes tänkande, med hänsyn till hans definition av filosofiskt tänkande som ett skapande av begrepp. Det filo ofiska tän
kandet är med nödvändighet förankrat i filo ofins historia men måste
samtidigt förstås utifrån singulära perspektiv och genom Nietzsches
idé om det otidsenliga.
Studiet av den historiska tidens former har visat hur historien
och det historiska öppnar sig som ett komplext erfarenhetsfält bortom den enkla bilden av en vilande reservoar av förflu en verklighet.
Historien ställer människan inför en fråga om hennes egen plats och
hemvist i ett tidsligt fl de. Är hon på väg mot ett mål, eller slungas
hon bort från ett ursprung? Rör sig tiden själv i en riktning, eller är
själva föreställningen om en enhetlig tid en teologisk illusion som vi
har lämnat bakom oss? Finns det rentav en dold normativitet och
värdeskala i det skenbart mest objektiva, nämligen det rena tidsfl det självt? Människans vetande om det förflutna är och bör i viss
mening vara oberoende av detta förflutna för att alls kunna vara ett
vetande, samtidigt som det är oavvisligt att detta vetande föds fram
ur det förflutna. Det historiska vetandet och dess representationer
förvandlas därmed till historia och blir till frusna gestalter av vad det
en gång försökte fånga och överblicka. Genom alternativa bilder av
den historiska existensen som hemsökelse och upprepning, eller som
exil och som dröjande, kan vi också ana den historiska verkligheten
på andra sätt. Sammantaget visar programmets olika studier av den
historiska erfarenhetens former och tidsligheter att vi står inför en
mycket mer komplex tidslig topologi än vi tidigare förstått, och som
kräver nya kartor och orienteringsinstrument. Programmets forskare har i sina projekt åskådliggjort hur historiemedvetandet i vår tid
präglas av olika sätt att se på tid och plats, och hur dessa synsätt ofta
står i en direkt förbindelse med en ny historisk verklighet, präglad av
[39]

Tid, minne, representation

avkolonisering och nya försök att skapa inkludering. En linjär framstegsorienterad syn associerad med den eurocentriska moderniteten
har kommit att utmanas av alternativa förståelser av tid som tvärtom
lyfter fram tidens mångfald och hur vårt nu konstitueras av fle a sammantvinnade tidsplan. Programmets uttalade syfte var inte att finna
en lösning på dessa problem, utan att just genom komparativa analyser över ett brett fält, såväl ämnesmässigt som empiriskt och teoretiskt, utarbeta nya kartor över hur tiden manifesterar sig och hur den
formar vår historiska erfarenhet. Här är det särskilt viktigt att lyfta
fram att det inte handlar om att ersätta den ena eller andra teorin med
en ny metateori, utan att visa hur det historiska medvetandet självt
befinner sig i en förvandlingsprocess, under inverkan av historiska
förändringsprocesser som påverkar hur tiden själv uppträder och görs
begriplig i nya former.
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Historien är alltid mer än vad historievetenskapen i traditionell mening kan förmedla. Kunskapen och föreställningar om det förflutna
är även någons hågkomst i form av spår, trauman, härkomst, tradition, identitetsprocesser och dylikt. Också det som inte når arkiven
eller formuleras för eftervärlden kan, om det uppmärksammas, fortsätta att vara betydande i skapandet och upprätthållandet av historien
i form av ett minne. Minnet har inte bara en avgörande roll för vår
individuella identitet utan också för människan som kollektiv, samhällelig varelse. Vårt gemensamma förhållande till det förflutna gör
människan till ett tidsligt väsen och det förflutna till ett levande sammanhang som vi orienterar oss i och formas av. Historien är här ett
viktigt och verksamt medel, vilket historikern Jörn Rüsen lyft fram
i fle a texter, inte minst i History. Narration, Interpretation, Orientation
(2005).
Kulturella minnesstudier är i dag ett omfattande mång- och tvärvetenskapligt fält som rymmer en rad olika inriktningar, begreppsbildningar och teoretiska perspektiv. Forskningsfältet vittnar om en
fördjupad refl xivitet inom historieforskningen, där historien visar
sig som någonting människor – inklusive historikern själv – alltid
bär på och stundom manifesterar, till skillnad från att vara ett från
människan skilt fenomen i det förflutna som man kan ha objektiv
kunskap om. Inom fältet studeras såväl inom- som utom-akademiska
aktörers villkor och ansvar i produktionen av kunskap om det förflu na, om denna kunskaps betydelse för identitetsskapande, för inklude[41]
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ring och exkludering, för gemenskap samt hur förändring och framtid
gestaltas i olika minnespraktiker. Forskningen rör kunskapsteoretiskt
sett ramar för produktionen av historiskt vetande i vidare bemärkelse. Så kallade stora och starka berättelser om ursprung, händelser,
utvecklingslinjer, nutid och dåtid granskas utifrån en kunskapsteoretiskt reflek erande och kritisk hållning som inbegriper forskaren
själv, som därmed ses som en auktoritativ minnesproducent bland
fle a. Det kan exempelvis handla om hur berättelsernas utgångspunkt
i nutiden präglar struktureringen, beskrivningen och analyserna (det
vill säga försanthållandena) av det förflutna, inte sällan med en lätt
identifierbar vi ion om en framtid av bättre slag.
Inom fältet skiftar begreppsanvändningen, där somliga använder
termen ”kulturellt minne” som ett paraplybegrepp som omfattar sådant som kollektivt minne. Programmets forskare har stannat vid en
vidare begreppsanvändning, som utifrån minnesforskarna Aleida och
Jan Assmann lyfter fram minnets samhälleliga och kulturella rambetingelser, i motsättning till en syn på minnet som blott ett individuellt, inom-mänskligt fenomen. Precis som det mentala minnet har en
statisk och en dynamisk komponent, präglas våra kulturella ramverk
av en konflikt mellan det konservativa och det progressiva, som ofta
kan härledas till samhällens grundläggande institutioner. Vad som
emellertid förenar de olika definitionerna av minne är hur människor
och kollektiv med hjälp av hågkomster och berättelser av olika slag
konstruerar föreställningar om det förflutna. Aristoteles var tidig
med att lyfta fram hur minnet delar rum med fantasins förmåga, att
det med andra ord både är statiskt och dynamiskt. Denna dubbelhet
syns i mångfalden av ord för att beteckna dess egenskap och aktivitet:
tyskans Gedächtnis och Erinnerung, engelskans memory och rememb
rance, franskans mémoire och souvenir.
Sedan 1980-talet har historiker och andra historiskt orienterade
forskare talat om en ”minnesboom” i forskningen, där det komplexa
och långt ifrån entydiga förhållandet mellan historia och minne stått
i centrum för diskussionen. Dessa frågor är dock inte nya utan pekar
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tillbaka mot historievetenskapens etablering som akademisk disciplin
under andra hälften av 1800-talet. Friedrich Nietzsche argumenterade för att historievetenskapen inte utgjorde en objektiv kategori,
utan endast en djupare gren av ett övergripande minnesarbete, som
därför också fordrade ett ansvar för vad vi gör med historien och hur
den skrivs. I den redan nämnda Om historiens nytta och skada för livet
resonerade han om den avvägning som alltid måste ske mellan glömska och historiemedvetenhet, där ett alltför nitiskt bevarande av det
förflutna riskerar att tränga undan nuet. I stället ligger det väsentliga
i att omvandla det förgångna och det kommande till en skapande
kraft, i just en balansakt mellan glömska och historiemedvetenhet.
Nietzsches tankar finner genklang i samtida diskussioner om minnets samhälleliga roll, den så kallade minnespolitiken. ”Minnesboomen” har exempelvis tolkats som ett tecken på en djupare glömska av
det förflutna, en rädsla för att en samtid präglad av en allt snabbare
teknologisk utveckling med närmast oöverblickbara informationsfl den riskerar att tappa kontakten med det förflutna. UNESCO:s projekt ”Memory of the World”, lanserat 1995, kan ses som ett exempel
på detta: ett initiativ som mot bakgrunden av 1900-talets katastrofer
skulle forma ett värn mot kollektiv glömska genom att bevara ett
gemensamt mänskligt arv för framtiden.21 Det gjorde anspråk på att
ha en transkulturell och transhistorisk överblick, samtidigt som projektet formulerades utifrån en i sammanhanget mycket snäv tidsram
(1900-talets politiska omvälvningar) och en begränsad geografis
artikulationspunkt. ”Memory of the World” visar hur frågor om det
förflutnas bevarande och urval ofrånkomligen är inflätade i politik
och etik, där kategorier som historieskrivning, ansvar, minnespolitik,
representation och institutionellt sanktionerad glömska genomkorsas och bryts mot varandra men samtidigt inte lyfts till ytan.
21. För en fördjupad diskussion, se ”Förord. Det kulturella minnets för
vandlingar”, i Mellan minne och glömska. Studier i det kulturella minnets förvandlingar, red. J. Redin & H. Ruin, Göteborg, Daidalos, 2016.
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Kulturella minnesstudier och angränsande forskningsfält har
med tiden öppnats för kritisk-refl xiva teoretiska perspektiv, inte
minst med postkoloniala, feministiska och queerteoretiska ingångar.
Dessa har kunnat vidga och fördjupa diskussioner kring temporalitet, identitetsskapande och representation i relation till rättvisa samt
sociala och materiella villkor. De inomvetenskapliga diskussionerna
har ofrånkomligen aktualiserat forskarens roll i relation till minnesproduktion och minnesproduktionens kulturella, vetenskapliga och
geopolitiska ramverk. Minnesforskaren är, som exempelvis idéhistorikern Wulf Kansteiner påpekat i en artikel i History and Theory,
aldrig frånkopplad sitt kulturella ramverk.22 Inte heller kan forskaren,
som genusvetaren Clare Hemmings understrukit i Why Stories Matter
(2011), helt kliva ur sin känslomässiga, historiskt förankrade investering i vårt nu och i vår framtid, vilket leder vidare in i resonemang av
såväl kunskapsteoretisk som etisk art. Denna grundhållning omfattas
av flertalet forskare i programmet, i synnerhet av dem som är verksamma inom postkolonial och feministisk historieforskning, fält som
kraftfullt bidragit till att stärka den självkritiska reflektionen över
betydelsen av forskarens positionering i en geopolitisk, eurocentrisk
och i många fall könsblind kontext.
BEGREPPENS POLITIK OCH HISTORIKERNS ANSVAR

Hur bör vetenskapliga redskap (såsom metoder, begreppsval, teorier
om tidslighet, sociala rum och maktordningar) utformas så att de förhåller sig till den omgivande politiska verkligheten och de händelser
som fyller det historiska och politiska nuet? Hur kan samhällsvetare
och humanister undvika att svika sin tid, en anklagelse som ibland
riktas mot tidigare generationer forskare, som exempelvis sociolo22. Wulf Kansteiner, ”Finding Meaning in Memory. A Methodological
Critique of Collective Memory Studies”, History and Theory, vol. 41, nr 2, 2002,
ss. 179–197.
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ger verksamma i Weimarrepublikens Tyskland strax före nazisternas
maktövertagande? Hur ska vi förklara att just de händelser som i
efterhand förefaller allra mest historiska tycks ointagliga?
Stefan Jonsson visar i sin forskning inom programmet hur kollektiva proteströrelser analyserats inom sociologin.23 Historiker och andra forskare har försökt beskriva och förklara dessa kollektiva protester med hjälp av en mängd liknelser och metaforer, som på olika vis
fungerar värderande: ”droppen som runnit över”, ”gnistan som tänt
krutdurken”, ”historien har bytt riktning” eller ”nått en vändpunkt”
(som om historien hade en riktning och i normala fall löpte linjärt).
Andra bilder som förekommer är explosioner, stormar, utbrott, vågor
och folkstormar. Denna mångfald av metaforer döljer en oförmåga
att förstå händelserna, menar Jonsson, och pekar på hur återgivningen präglas av känsloutbrott. Jonsson frågar sig i förlängningen hur
man ska förstå att historieskrivningen ofta behandlat kollektiva protester som om de går utanför historien, bortom historien, tvärs emot
historien eller som att de instiftar en annan historia.
Hur dessa rörelser beskrivs ställer såväl kunskapsteoretiska och
metodologiska som etiska och politiska krav på historikern. Enligt
vilka mekanismer, eller – efter Hayden White och Fredric Jameson
– enligt vilka historiografiska och estetiska medel omvandlas kollektiva protester till historisk berättelse och kunskap? De sätt på vilka
historikern tolkar rörelserna, som ytterst handlar om vilka som ska
tala i folkets namn och ikläda sig dess symboler, aktualiserar också
forskarens demokratiska ansvar, något som i sin tur hänger ihop med
vilken poetik han eller hon använder för att registrera och återge kollektivets protest. Det handlar till sist om hur historien formas till ett
23. Stefan Jonsson, Crowds and Democracy. The Idea and Image of the Masses
from Revolution to Fascism, New York, Columbia University Press, 2013; idem,
”Monstruösa historier. Utkast till protestens poetik”, Historiens hemvist II. Etik,
politik och historikerns ansvar, red. P. Lorenzoni & U. Manns, Göteborg / Stockholm, Makadam, 2016, ss. 295–323.
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historiskt medvetande och ett kollektivt minne hos de efterföljande
genom de begrepp med vilka breda skeenden beskrivs.
Den kollektiva protesten har länge varit föremål för en tolkningarnas kamp. Den tidiga sociologin, företrädd av bland andra Auguste
Comte, Émile Durkheim, Ferdinand Tönnies och Georg Simmel, ansåg att det var folkets närvaro som gjorde samhället synligt som kategori, med protestens ögonblick som det tydligaste exemplet. Samtidigt fi k kartläggningen av politiska kollektiv den vetenskapliga
beteckningen masspsykologi, ett idépaket som dåtidens borgerlighet
och intellektuella använde för att beskriva hur samhällets lägre klasser uttryckte sig kollektivt. Massan tecknades ofta som ett driftstyrt,
förnuftslöst kollektiv av upplösta individer som blivit ”automater”
bortom den individuella viljans kontroll, en motbild till den västerländska kulturens idé om den bildade individen som förnuftets värn.
Denna bild sammanföll i början av 1900-talet också med bilden av
kvinnor, ”barbarer” och barn. Masspsykologin kom att influe a den
senare socialpsykologin, där bland andra Georg Simmel kritiserade
masspsykologernas anspråk att förklara politiska omvälvningar som
utslag för massornas förment irrationella väsen. I stället beskrev Simmel massan som en särskild sorts social formation som uppstod utanför bestående gemenskapsbildningar.
Stefan Jonsson visar i sina studier hur historiseringen av den kollektiva protesten bryter ned den i en mängd växelverkande faktorer
och intressen, som saknar en inre relation till kollektivhändelsen som
sådan. Historieskrivningen lyckas skildra vad och vilka som ligger
bakom protesten, men inte vad den är och vad den betyder. Problemet
är inte att finna en korrekt representation av den kollektiva protesten utan att utveckla en analys som undviker att förvandla politiska
händelser till representationer, särskilt eftersom kollektiva aktioner
sätter de dominerande representationssätten ur spel.
Ett annat sätt att skriva protestens historia som Jonsson föreslår
är att närma sig den via det protesterande vittnet (latinets protestari
har rötterna pro, för, och testari, vittna). Elias Canetti skildrar arbe[46]
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tarrevolten i Wien den 15 juli 1927 som en kroppslig erfarenhet, alltså
någonting bortom vad en nedtecknad historisk skildring kan fånga.
Händelsen har etsat sig fast i honom som ett minne som i sin tur bär
en sanning. Denna närmar han sig inte i en historisk orsaksanalys
utan genom ett fenomenologiskt tillvägagångssätt som han kom att
utveckla i Massa och makt (1960). Hos Canetti bryter sig protesten ut
ur kronologin genom att inrätta sig permanent som ett existentiellt
kraftcentrum i livets närhet, ett slags förgånget presens som när som
helst kan hämtas in i nuet.
Frågan hur begrepp organiserar vår analys av det förflutna enligt
vissa förgivettagna premisser och hur dessa begrepp är förankrade i
en viss bestämd historisk situation, är i de historiska vetenskaperna central för det genealogiska förhållningssättet till det förflutna
Samtidigt finns det ingen tydlig samsyn kring vad genealogi är eller
hur den bör bedrivas, vilket statsvetaren Jens Bartelson påpekar i sin
forskning i programmet. Ska detta förhållningssätt, sprunget framför
allt ur Friedrich Nietzsches och Michel Foucaults arbeten, uppfattas
som en historisk metod eller som en kritisk teori?
Bartelson kritiserar den utbredda uppfattningen att genealogin
bör anpassas till samhällskritiska syften, och menar i stället att genea
login primärt handlar om att använda det förflutna för att väcka nya
frågor om det förhandenvarande. Genealogins kritiska potential
riskerar att minska om den anpassas till samhällskritiska syften genom att förse den med en fast normativ grund. Bartelson beskriver
genealogi som en form av radikal historism i den meningen att den
påvisar hur föregivet allmängiltiga och tidlösa fenomen i själva verket
är historiska artefakter, och som därigenom kan avmystifie a det som
framstått som naturgivet. Bartelsons forskning om krigsbegreppets
historia och funktion i historiska berättelser om den moderna staten
samt det moderna internationella systemets tillblivelse och konsolidering från 1600-talet fram till 1900-talets början, visar detta.24 Den
24. Jens Bartelson, War. A Historical Ontology (under utgivning).
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bärande distinktionen mellan inbördeskrig och mellanstatliga krig
har luckrats upp, samtidigt som skillnaden mellan krig och fred blivit
alltmer otydlig. Mot denna bakgrund är det angeläget att försöka förstå hur begreppet krig skiftat mening och funktion över tid, och vilka
konsekvenser detta har haft för vårt sätt att förstå krig, och därigenom
för våra möjligheter att rättfärdiga bruket av våld historiskt. Vi har
efter två världskrig vant oss vid att betrakta krig som något destruktivt och moraliskt förkastligt, och därför varit benägna att förtränga
det faktum att krig under lång tid betraktades som en produktiv kraft
som det gällde att tämja i syfte att skapa politisk och rättslig ordning. Bartelson visar hur uppfattningen av kriget som skapande kraft
kom att ligga till grund för de sätt på vilket historiker, geografer och
rättslärda från 1600-talet och framåt förklarade och legitimerade den
moderna staten och det internationella systemets framväxt genom att
återberätta det förflutna som en ständig batalj mellan grupper, och
hur dessa berättelser kom att ligga till grund för den tidigmoderna
synen på krig som en ofrånkomlig del av människans villkor. Bartelson argumenterar för att det vi i dag bevittnar inte endast är en
upplösning av de distinktioner som legat till grund för vår moderna
förståelse av krig, utan även hur den länge förträngda föreställningen
om kriget som skapande kraft, i dag återkommit och flitigt brukas för
att rättfärdiga ett brett spektrum av våldsanvändning med hänvisning
till dess ordningsskapande effek er, från humanitära interventioner
till skapandet av en islamisk stat. Genom dessa slags begreppshistoriska och minnespolitiska undersökningar kan vi träda in bakom
det samtida historiska medvetandet och se hur det formats över tid.
Exemplen åskådliggör generellt hur ett genealogiskt perspektiv på
historien kan visa hur ingenting är någonting annat än summan av
sina tillkomstbetingelser. Därmed synliggörs också genealogins kritiska uppgift och potential: att ifrågasätta anspråk på historisk sanning och legitimitet genom att avtäcka underliggande maktanspråk.
Detta är i dag i och för sig mycket utbredda uppfattningar inom samhällsvetenskaperna, vilket påkallar frågan om genealogin därmed
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uttömt sin potential. Kanske består genealogins stora utmaning i
stället i att förstå begreppsrelativismens politiska konsekvenser, med
andra ord vilka maktintressen som gynnas av denna och vilken genealogins egen roll för utvecklingen är. Bartelson argumenterar för att
genealogin, genom att inte bekänna sig till någon bestämd normativ
utgångspunkt, erbjuder ett sätt att historisera politiken genom att
politisera historien.25
Liksom Bartelson har Andrus Ers i sin forskning närmat sig frågan hur det förflutna organiseras utifrån de begrepp som finns till
hands i en given historisk situation, och hur dessa begrepps mening
tar form i spänningsfältet mellan tillgängliga erfarenhetsrum och
förväntningshorisonter. Ers har framför allt tagit sin utgångspunkt
i Reinhart Kosellecks tänkande, som också ligger nära genealogin i
sitt sätt att närma sig historien. Ers har särskilt intresserat sig för
moderna idéer om ”år noll” och vidhäftade begrepp som kris, utopi
och revolution.26
Tankefigu en år noll, det vill säga idén om ett radikalt brott med
det förflutna, är central för moderniteten. De mest kända exemplen
är förmodligen utropandet av en frihetens epok med tillhörande ny
tideräkning under franska revolutionen, och de röda khmerernas år
noll i Kambodja i april 1975. Den amerikanska revolutionens myto
logi bygger också på föreställningen om ett slags nollpunkt. Revolutionen kom att bli USA:s eget år noll: idén om en nation som frigjort
sig från den hittillsvarande historiens grepp och vänt sig mot en absolut tom och öppen framtid. Ers visar dock att alla dessa försök till
definiti a brott med det förflutna snarare än att tolkas som uttryck för
25. Jens Bartelson, ”Om genealogins möjligheter och begränsningar som
historisk metod”, Historiens hemvist I. Den historiska tidens former, red. V. Fareld
& H. Ruin, Göteborg/Stockholm, Makadam, 2016, ss. 329–344.
26. Andrus Ers, ”År noll”, Glänta, nr 1 2013, s. 106–112; idem, ”Year Zero.
The Temporality of Revolution Studied Through the Example of the Khmer
Rouge”, Rethinking Time. Essays on History, Memory, and Representation, red. H.
Ruin & A. Ers, Huddinge, Södertörn Philosophical Studies 9, 2011, ss. 155–165.
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avhistorisering, måste förstås som en form av om-historisering. Den
politisk-filo ofiska gesten att utropa ett nytt år noll förefaller, bakom
de explicita anspråken på att kapa banden med det förflutna, rymma en motsatt rörelse: en fi ering vid historien. De röda khmerernas
dröm om ett år noll byggde samtidigt på en nostalgisk dröm om återvändandet till en förflu en khmer-buddistisk guldålder. I Frankrike
började man omedelbart efter utropandet av sitt år noll att införa nya
högtider för att levandehålla ett alternativt förflu et.
Kosmopolitism är ytterligare ett exempel på ett begrepp vars historiska förvandlingar, inte minst till följd av Sovjetunionens sammanbrott, förmår belysa större samhällsförändringar och idépolitiska
trender. Rebecka Lettevalls forskning visar hur kosmopolitismen åter
hamnat på den akademiska, sociala och politiska agendan efter 1989,
och hur den dels anförs som ett ideal, dels som ett nedsättande epitet om individer och idéer.27 Genom analyser av samtida texter och i
historiska belysningar av det svenska sekelskiftets intellektuella som
Ellen Key och hennes syn på nationalism, patriotism, kosmopolitism
och internationalism, visar Lettevall på patriotismens återkomst i Sverige och hur den anses förhålla sig till nationalismen. Projektet lyfter
också fram hur internationalism fått en ny innebörd genom globaliseringens intensitet och hur kosmopolitismen i denna kontext blir såväl
ett problem som en lösning. Det kosmopolitiska kan betraktas som
en utopi och karakteriseras i förhållande till Thomas Mores Utopia
och samtidigt, med bakgrund i upplysningskritiken, skildras det som
en dystopi. Med hjälp av att belysa dessa fyra centrala begrepps historia (nationalism, patriotism, kosmopolitism och internationalism)
som spänner mellan det universella och det partikulära, har vi möjlighet att öka förståelsen av det lokala och det globala i en transnation27. Rebecka Lettevall, ”On the Historicity of Concepts. The Examples of
Patriotism and Cosmopolitanism in Ellen Key”, Rethinking Time. Essays on History, Memory and Representation, red. H. Ruin & A. Ers, Huddinge, Södertörn
Philosophical Studies, ss. 179–188.
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ell period präglad av migration och papperslöshet, menar Lettevall.
Historikerns ansvar att reflek era över sin egen roll inför det förflutna och samtidens politiska skeenden ställs på sin spets i tider av
politisk repression. Hur går det att föra en dialog om historiens relation till samtiden om vissa filo ofiska och kritiska perspektiv aktivt
motarbetas av ett totalitärt samhällssystem? Vilka alternativa representationsformer och läspraktiker krävs för att inom svåra, om inte
närmast omöjliga, historiska omständigheter tänka kritiskt om samtiden och dess komplexa relation till det förflutna?
Tyngdpunkten i Irina Sandomirskajas forskning ligger i 1900-talets ryska historia och frågor om historiemedvetandets förhållande till
politisk repression, våld och censur, med tonvikt på litteraturhistorikern Lidija Ginzburgs och poeten Anna Achmatovas skrifter.28 Efter
segern mot Nazityskland, under kalla krigets tidiga skede, inledde
Josef Stalin och hans nära medarbetare Andrej Zjdanov en kampanj
mot Leningrads författare. Anna Achmatova och Michail Zosjtjenko
anklagades för dekadent moral och antisovjetiska tendenser. En särskild kritik riktades mot vad man betraktade som Achmatovas ohälsosamma historiesyn. I ruinerna av den sönderslagna akademiska historieskrivningen efter 1940-talets ideologiska kampanjer kom lyriken
att tjäna som en asyl för historien, där den poetiska gesten fungerade
som en räddning från den från officiell håll påtvingade glömskan.
Sandomirskaja visar hur lyriken i Achmatovas skrifter under denna tid av hot och fara åtog sig uppgiften att bevittna, bevara, försvara och kritiskt reflek era över historien – att förlänga historiens
liv i lyrikens ord. Achmatovas dagboksanteckningar och litteraturhistoriska fragment är i sammanhanget särskilt viktiga att lyfta fram,
28. Irina Sandomirskaja, Blokada v slove. Ocerki kriticeskoj teorii i biopolitiki
jazyka [Ordet i blockaden. Essäer om språkets biopolitik och kritiska teori],
Moskva, NLO, 2013; idem, ”’Där en människa inte bör vara’. Poeten framför
det förflutna utan minne (Anna Achmatovas historisk-filo ofiska fragment)”,
Historiens hemvist II. Etik, politik och historikerns ansvar, red. P. Lorenzoni & U.
Manns, Göteborg/Stockholm, Makadam, 2016, ss. 177–191.
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bland annat hennes Pusjkinstudier (Pusjkin var själv föremål för censur under tsarväldet och trakasserier från den hemliga polisen), som
hon sysselsatte sig med sedan hon belagts med publiceringsförbud.
Sandomirskaja visar att Achmatovas historiska metod bestod av att
använda sig av sina egna personliga och poetiska erfarenheter för att
reflek era över Pusjkins tid. Detta ger upphov till en särskild form av
anakronistisk dialektik mellan nuet och dåtiden, som kom att belysa
de båda tidsplanen i lika hög grad. Inte minst viktig är den form av
läspraktik som Achmatova utvecklar, en ”dechiff ering av det första
lagret” i Pusjkins texter, alltså ett slags empatisk och avkodande läsart
av hemliga meddelanden och chiffer som författaren smugit in i sina
till synes neutrala beskrivningar, för att undvika censorernas blick.
Achmatova ger därmed också läsaren indirekt nycklar till hur hennes
egna texter ska läsas. I hennes sena lyriska skrifter är det poetiska
språket helt underordnat uppgiften att på filosofisk och kritisk väg
göra det förflutna meningsfullt och på så sätt befria historien från
samhällets påtvingade glömska.

HISTORIKERN, AKTIVISTEN OCH DET KULTURELLA MINNET

Tillgången till vittnen liksom förekomsten av skriftliga, visuella och
andra representationer avgör vad som historiseras. Minoritetsgrupper med svag eller ingen tillgång till en offentlighet eller till ett redan
existerande gemensamt minne har särskilt svårt att nå erkännande för
den historiska tystnad, ibland i form av konkret lidande, som drabbat
dem. Här är skillnaden mellan romsk och judisk minneskultur och
deras respektive grad av institutionalisering och legitimitet belysande. Europas romer har saknat tillgång till politiska arenor för representation och inflytande. De har heller inte haft en stark skriftlig eller
visuell kultur för vidareförmedling av ett kollektivt kulturellt arv, vilket David Gaunt visat inom ramen för sin forskning i programmet.29
29. David Gaunt, ”Historiska sanningar och andra sätt att fly verklighe[52]

2. Etik, politik och historikerns ansvar

De forna kommuniststaterna, där många romska överlevare fanns,
tillät inte minnesmärken över specifika folkgrupper, någonting som
också gällde judar. Vidareförmedling av minnen och berättelser har
i de romska grupperna i stället skett genom sånger och dikter som
traderats muntligt på en rad olika språk, vilket försvårat skapandet av
en homogen identitet, trots olika romska aktivistgruppers ansträngningar. Det finns en önskan hos en romsk politisk elit att tala om
en gemensam grupp och att skapa ett gemensamt historiskt narrativ,
samtidigt som språkliga, erfarenhetsmässiga men också statusmässiga
skillnader existerar mellan olika romska grupper. Den stora disparata
gruppen romer saknar en stat och de resurser med vilka man skulle
kunna skapa en historisk ortodoxi, vars legitimitet alla romer skulle
kunna erkänna. Historiker ställs inför dilemmat att å ena sidan vilja
bidra till en kollektiv historieskrivning som lyfter in gruppens lidande i ett allmänt historiemedvetande, å andra sidan söka lyfta fram
de många enskilda och disparata romska röster som inte passar in i
en strävan efter ett homogent historiskt narrativ som skulle kunna
möjliggöra politisk agens. Denna konflikt gäller långt ifrån bara den
romska gruppen, utan i princip alla där erkännandet och tillrättaläggandet av historiska orättvisor är del av en politisk mobilisering. Här
intar historiker ofta olika hållningar där vissa framhåller den kritiska distansen och arbetet med källmaterial som det väsentliga. Andra
hävdar i stället att man måste överskrida sitt beroende av dokumentation för att ge en fullödig beskrivning av det förflutna, och erkänna
det faktum att det förflutna alltid i någon mån är eroende av nuet.
Någonting som skulle motsvara ett historiskt förlopp för ett gemensamt kollektiv saknas för den stora och heterogena romska gruppen. Ett slags sammanhållen lidandets historia krävs emellertid för
att bli uppmärksammad i politiska sammanhang, visar Gaunt. Det
ten”, Historiens hemvist II. Etik, politik och historikerns ansvar, red. P. Lorenzoni
& U. Manns, Göteborg/Stockholm, Makadam, 2016, ss. 249–270; idem, Från
zigenare till romer, Huddinge, Södertörns högskola, 2016.
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har gjorts försök att samlas kring det gemensamma lidandet under
andra världskriget, där frågan om benämning har varit central: Ska
man kalla förföljelserna och morden för rasförföljelser eller inte? Romer klassifice ades som ”asociala” av nazisterna, vilket ledde till att
de fi k ekonomisk ersättning av den tyska regeringen först från och
med 1989. Har vi att göra med ett folkmord som ska fogas in under
rubriken Holocaust? Även om historiker och romska politiska aktivister är överens om att romer utsattes för folkmord under andra
världskriget har faktauppgifter varit, och fortsätter att vara, omtvistade: om antalet mördade, vilka regeringar som varit inblandade och
så vidare. Här hävdar aktivister ofta att antalet varit mycket högt och
att fle a regeringar deltagit, medan historiker presenterat lägre siffror och ett mer begränsat geografiskt område för förföljelserna och
morden. De ofta stora skillnaderna mellan historikers och aktivisters
uppskattningar av antalet dödsoffer kan, menar Gaunt, förklaras med
den logik som styr det politiska arbetet för erkännande av folkmord,
som ständigt kräver ett ökande antal döda. Det uppstår då en hierarki, också mellan olika romska politiska grupper, där fler dödsoffer tilldrar sig mer uppmärksamhet. Yrkeshistoriker har en tendens
att vara skeptiska till aktivisters selektiva användning av historien,
medan aktivisterna ser historikernas insisterande på dokumentation
och arkiv som inskränkt och som ett åsidosättande av minnet och
den levda erfarenheten. Detta går också att förstå enligt den haitiske
antropologen Michel-Rolph Trouillot som ett ”nedtystande av det
förflutna” som han formulerar det i boken Silencing the Past. Power and
the Production of History (1997), i den meningen att historien framställs
inom en rad ojämlika maktförhållanden, där vissa grupper utesluts
till förmån för andra.
Sociala rörelsers produktion av kulturellt minne och betydelsen av
minnespolitik hör till ett område som inte uppmärksammats nämnvärt i fältet kulturella minnesstudier. Detta är i synnerhet fallet vad
gäller feminismen och dess egenproducerade historia. Ulla Manns
belyser detta i programmet genom att analysera den västerländska
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1800-talsfeminismens kulturella minne och minnespolitikens betydelse för denna sociala rörelse.30 I studien diskuteras även forskarens
egen roll och ansvar i detta, inte minst rörande tystnader och frånvaro i kulturella minnesrepresentationer. Studien hämtar teoretisk
inspiration från queerteoretiker och postkoloniala forskare som Joan
Scott, Clare Hemmings, Jörn Rüsen, Wulf Kansteiner, Eve Kosofsky
Sedgwick och José Esteban Muñoz. Minnesstudier har ofta tolkat
tystnad som en medveten strategi för exkludering av vissa minnen
och underprivilegierade grupper. Queera och postkoloniala läsarter
har snarare lyft fram tystnad som ett mångfacetterat fenomen som
uppträder i olika former, beroende på olika historiskt och politiskt
situerade faktorer. I linje med detta resonemang menar Manns att
tystnader i historiska källor och minnesrepresentationer inte alltid
behöver vara betingade av okunskap eller av en repressiv hegemoni (även om detta naturligtvis ofta är fallet). Det är också möjligt
att tolka frånvaron av resonemang och representationer av exempel
vis samkönat begär i 1800-talsfeminismens politiska arbete som en
medveten tystnad med syfte att skapa livsutrymme för dem som stod
utanför dominerande köns- och sexualitetsnormer i den tid som minnena producerades. Manns argumenterar för att frånvaron av norma
tiva utsagor kring kön, femininitet och sexualitet i vissa minnesmaterialiseringar (exempelvis i texter), kan förstås som en möjlighet
för disidentifikation eller fjärmande från dominanta normer för den
dåtida läsare som uppfattade undertexten. I en analys av monografin
Reformarbetet till förbättrandet af kvinnans ställning (3 vol., 1893–1903)
av Alexandra Gripenberg menar Manns att det framför är allt frånvaron av argumentation om moderlighet, samhällsmoderlighet och det
30. Ulla Manns, ”Sex and Silence in Feminist Memory Politics, or A
 ethodology for Beside” (under utgivning); idem, ”Methodological FemiM
nism and the History of Feminism”, i Methods, Interventions and Reflections. Report from the X Nordic Women’s and Gender Conference, Bergen August 9–12 2012,
red. U. Manns & F. Sundevall, Göteborg/Stockholm, Makadam, 2014.
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heterosexuella äktenskapet som kan tolkas som en inkludering även
av ogifta kvinnor och queera subjekt. Det blir tydligt inte minst med
tanke på dessa temans hegemoniska position i tidens feministiska diskurs. Analysmetoden hämtar inspiration från Eve Kosofsky Sedgwicks
uppmaning till så kallade reparativa läsningar (reparative readings),
för att komplettera en enligt Sedgwick överväldigande dominans av
överkritiska och paranoida läsningar som riskerar att bli mimetiska
och repetitiva i stället för att möjliggöra nya läsningar av sådant som
hittills inte varit läsbart för vår nutid. Den reparativa läspraktiken
definie as här som öppnare, mer hoppfull och mindre misstänksam.
RÄTTVISANS TID OCH GLÖMSKANS POLITIK

I strävan att hantera de brott mot mänskligheten som begicks under
förra seklet har de historiska perspektiven i allt högre grad tvingats
förhålla sig till ett förflu et som inte vill släppa taget om nuet, vilket
komplicerar historikerns förhärskande syn på det förflutna som just
någonting förflu et. Dessutom komplicerar kategorier som minne,
sörjande och trauma föreställningar om en linjär och oåterkallelig
tid. Victoria Farelds forskning belyser och fördjupar frågor om skuld
och ansvar i relation till ett våldsamt och traumatiskt förflu et, bland
annat med utgångspunkt i författaren Jean Amérys och filo oferna
Vladimir Jankélévitchs och Hannah Arendts skrifter. I skuggan av
1900-talets mänskliga katastrofer visar Fareld hur historikern blivit
indragen i frågeställningar och dilemman som går bortom sedvanliga
historiska kategorier som kunskap och sanning, till att också omfatta
frågor om rättvisa, dom och försoning. Här spelar olika föreställningar om innebörden av skuld och ansvar, samt deras inbördes relation,
en central roll. Fareld visar hur relationen mellan historia och etik,
särskilt eftervärldens relation till det förflutna, kan förstås som ett
ansvarsförhållande.31
31. Victoria Fareld, ”Tiden har inget grepp om brotten. Om historien och
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Detta blir inte minst tydligt under europeisk efterkrigstid, och
den så kallade preskriptionsdebatten i dåvarande Västtyskland. Den
ställdes på sin spets 1965, då det förflutit tjugo år sedan nazisternas brott mot mänskligheten. Den västtyska regeringen meddelade
i november 1964 att man inte avsåg att förlänga preskriptionstiden
för brott begångna av den nazistiska regimen. Detta väckte starka
reaktioner. Vladimir Jankélévitch argumenterade kraftfullt mot dem
som förordade att dessa brott skulle preskriberas. Sådana krav framlades enligt honom av ”sofis er i glömskans tjänst”. De argument som
framfördes till förmån för preskription av brotten var i huvudsak av
juridisk natur, som att en retroaktiv ändring av grundlagen skulle
äventyra rättssäkerheten, och att man inte skulle kunna dömas och
straffas för en handling som inte var belagd med straff vid tidpunkten
då den utfördes. Men frågan var omstridd bland västtyska jurister,
och vissa menade att preskriptionstiden kunde förlängas utan att ändra grundlagen. Ett värnande om rättsstaten bör betyda att sträva efter
största möjliga rättvisa, snarare än lojalitet mot formella lagaspekter, framhöll kristdemokraten och sedermera inrikesministern Ernst
Benda. Trots en intensiv debatt genomfördes ingen lagändring utan
i stället ett kompromissförslag som sköt fram tidsfristen till 1970.
1979 beslutades emellertid att preskriptionstiden för mord helt skulle
upphöra, varmed saken fi k sin lösning.
Fareld visar utifrån den intensiva debatten hur två olika rättsuppfattningar ställdes mot varandra: en juridisk (med rättssäkerhet
i fokus) och en moralisk (som efterfrågade rättvisa för off en), som
i förlängningen också stod för två skilda tidsligheter: en irreversibel
och en reversibel tid. Medan den irreversibla tidsligheten betraktar
det förflutna som oåterkalleligt förgånget, är det förflutna i den reversibla tidslighetens logik möjligt att vrida tillbaka och agera utifrån.
det icke-preskriberbara”, Historiens hemvist II. Etik, politik och historikerns ansvar, red. P. Lorenzoni & U. Manns, Göteborg/Stockholm, Makadam, 2016,
ss. 271–293.
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Nödvändigheten att glömma framhävs i den senare som argument för
preskription, något som antas leda till samhällelig stabilitet. Den sociala sammanhållningen kräver att ett streck dras över förflutna brott
och att kommande generationer inte ska lastas för brott begångna av
tidigare generationer. Jankélévitchs replik till detta var att ”förlåtelsen dog i dödslägren” och att de efterlevande inte kunde göra anspråk
på att förlåta i de dödas namn. Att glömma nazisternas brott mot
mänskligheten vore att bli medskyldig till ett nytt brott mot män
niskan, menade han. Dessa argument kom att ligga till grund för den
internationella princip om icke-preskriberbarhet som i dag är självklar referenspunkt i diskussioner om brott mot mänskligheten och
folkmord. Till skillnad från en syn på brott knutna till en förflu en tid
som ständigt fjärmar sig från nuet och som därför så småningom bör
preskriberas, menade Jankélévitch i stället att dessa brott var omöjliga
att någonsin preskribera: ”tiden har inget grepp om dem”. Här ställs
en tid som läker, glömmer och tröstar mot en tid som oavbrutet återupplivar det hemska: en konflikt mellan samhällets tid och off ens tid.
Genom dessa exempel framträder med ovanlig skärpa hur
1900-talets katastrofer framfött en stegrad medvetenhet om hur det
förflutna är länkat till nuet, och hur nuet hela tiden ser sig tvingat att
återvända till och förhålla sig till det som skett. I en historieskrivning
som ägnar sig åt bearbetning av historiska sår fly er inte tiden i en
riktning, utan åt fle a håll samtidigt. Tiden respekterar här inte de
traditionella gränser som ställs upp mellan nu och då. Destabiliseringen av dessa gränser upplevs av vissa i historikerskrået som ett
hot, medan andra – exempelvis Aleida Assmann – ser det som en
”normalisering och rehabilitering av de aspekter som den moderna
tidsregimen dogmatiskt har uteslutit”.32
Ytterligare ett åskådliggörande exempel på hur historiska sår tycks
få tiden att flyta åt fle a håll samtidigt ges i Patricia Lorenzonis forskning om kategorin índio, ”indian”, i Brasilien angående föreställning32. Assmann citerad i ibid., s. 289.
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ar om nation, territorium och suveränitet. Benämningen índio kom
att fungera som ett samlingsnamn för alla de mångskiftande folk som
på grund av en geografisk felräkning 1492 föstes ihop till en enhet.
Ännu i dag lever dessa folkgrupper med tvångsförfly tningar, assimilationsprojekt och upprepade markinvasioner. På 1940-talet lät
dåvarande presidenten Getúlio Vargas instifta Dia do Índio, ”India
nens dag”, den 19 april. Dagen utgör i dag kulmen på en årlig vecka
av gräsrotsaktivism med demonstrationer och möten över hela Brasilien. Denna mobilisering står i kontrast mot en föreställning om
de indigena folkens oundvikliga försvinnande, inom vilken tanken
på de indigena som delar av den moderna världen ter sig omöjlig.
Inte minst har denna bild reproducerats inom historievetenskapen
och litteraturen. Índion har tillskrivits rollen som ett närmast mytologiskt ursprung för den brasilianska nationen, med en plats i ett
fjär an förflu et men med dörren stängd till det samtida brasilianska
samhället. På 1800-talet skapades en nationell litteratur och vetenskap, i vilken índion symboliserade ett nationens nobla ursprung som
endast skulle leva vidare i form av en blodslinje löpande genom ett
nytt folk. Den nationella mytologin kom att kretsa kring hur absorberingen av índion i det koloniala samhället bidrog till att avla ett
brasilianskt folk, som i sin tur skulle befria sig från koloniseringen
(Portugal). Här finns en nationell självbild som antikolonial nation,
samtidigt som den fortsätter att användas för att rättfärdiga kolonisering av indigena grupper. Lorenzoni visar hur índion intar en motsägelsefull roll som på samma gång markerar nationens utsida och
dess ursprung, något som kommer till uttryck i allt från gällande lagstiftning till urbana monument som hyllar landets indigena förflutna
Historikerns roll och ansvar blir mot denna bakgrund brännande
och en fråga som diskuteras intensivt av såväl historiker som historiskt orienterade antropologer. Hur det förflutna berättas har en direkt betydelse för ett fortsatt kolonialt nu. Så har exempelvis Trouillot
påpekat att empirisk exakthet och verifierbarhet är nödvändigt för att
producera historia, samtidigt som han understrukit att det förflutna
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aldrig är fi erat, och att representationen av det förflutna alltid måste etablera något slags relation till nuet. I sin forskning undersöker
Lorenzoni hur denna relation mellan ansvar gentemot det empiriskt
bevisbara och ansvar gentemot det koloniala nuet bearbetas inte bara
i akademiskt historieberättande, utan också i indigen mobilisering,
solidaritetsaktivism och katolsk, befrielseteologiskt influe ad mission
bland indigena folk.
Frågan om de levandes ansvar inför det förflutna och inför dem
som en gång levat aktualiseras i Hans Ruins forskning, som kretsar
kring hur människan fortsätter att vara med de döda också efter att
de försvunnit. Ruin föreslår en ny kulturvetenskaplig kategori, ”Varamed-de-döda” (Being-with-the-Dead) och ”ancestralitet”, för att beskriva de olika former som fenomenet antar. Begreppet är inspirerat
av den filo ofiska hermeneutiken och socialontologin som utvecklat
ett antal begrepp för att gestalta människans primära socialitet, hennes ”vara-med” (Being-with, Mit-sein) som det utforskats av tänkare
från Martin Heidegger över Alfred Schutz till Jean-Luc Nancy. Det
som i första hand aktualiseras i Ruins forskning är begravningskulter,
vilket framstår som ett till synes transkulturellt fenomen som återfinns i alla världens kulturer från mänsklighetens begynnelse som art.
Ruin visar emellertid hur begravningskulter inte inskränker sig till
den omedelbara uppgiften att ta hand om de dödas kroppar, utan att
de kan läsas samman med en mycket vidare krets av sociala praktiker
och relationer, som ytterst pekar mot själva uppkomsten av ett historiskt medvetande. Bland annat undersöker han hur förfäderskult som
praktik kan ges en vidare betydelse som olika sätt på vilka människor
i skilda kulturer upprätthåller band till sina föregångare.
Tidigare har antropologin betraktat begravningskulten i första
hand som ett förreligiöst eller rentav urreligiöst stadium i männi
skans utveckling, men på senare tid har också denna forskning börjat
intressera sig för den som elementära former av traditionsmedvetande. Det som vanligtvis beskrivs som historiemedvetande och historisk
kultur ses då som varianter av det mer fundamentala fenomenet an[60]
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cestralitet. Perspektivet öppnar också för en potentiell kritik mot den
strikta, principiella distinktionen mellan sekulär och rituell-religiös
historiekultur, där det etiska och affekti a bandet till dem som har
levt förut träder fram som en sammanbindande plattform för att tänka olika former av historiskt medvetande.33 I denna forskning möts
arkeologiska och antropologiska studier av begravningsriter, litterära
skildringar av resor till dödsriket och mer samtida sociologiska studier av hur gravar och gravplatser fungerar som materiella fundament
för det nationella minnet. Tanken är att den utvidgade socialiteten
mellan levande och döda är något som den traditionella sociologin
haft svårt att hitta en modell för att hantera, samtidigt som den samtida historiska praktiken hela tiden ställer oss inför situationer som
kräver en djupare förståelse av detta komplexa fenomen. Det gäller
inte minst de många strider som flammat upp under senare decennier
om mänskliga kvarlevor i museer, där frågan om vem som har rätt
till de dödas kvarlevor blir ett akut etisk-politiskt ärende (se vidare
kapitel 3).
Sammanfattningsvis har vi i detta kapitel sett hur det förflutn
ständigt förmedlas och materialiseras på olika sätt och därmed gestaltas och tar plats i det kulturella kollektiva minnet. Genom musei
utställningar, konst, medier, litteratur och musik, i monument och
gatunamn, på torg och i parker berättas det om ett förflu et som ofta
visar sig också vara inneslutet i en viss önskad framtid. De bevarade
och institutionaliserade minnena legitimerar ofta en viss bestämd berättelse om det som varit och det som är rådande, med olika politiska agendor i grunden. Medan exempelvis Voortrekker-monumentet
berättar om de hjältemodiga och nybyggande boerna i Sydafrika på
33. Tankarna skisseras bl.a. i Hans Ruin, ”Housing Spirits. The Grave as
an Exemplary Site of Memory”, Routledge International Handbook of Memory
Studies, red. A. L. Tota & T. Hagen, New York, Routledge, 2015, ss. 131–140.
En längre sammanhållen studie av detta fenomen är under utgivning på Stanford University Press, med den preliminära titeln Being with the Dead. Burial,
Ancestrality and the Origin of Historical Consciousness.
[61]

Tid, minne, representation

ett sådant sätt att det ska legitimera en rasistisk regim, kan vi se hur
kvinnorörelsens monografier om kvinnors rätt till rättvisa och jämlikhet också är ett led i en pågående kamp mot orättvisor.
Det vi kallar historiskt medvetande är alltså inte en stabil entitet,
utan en rörlig kulturell materia, som formas av aktörer och skeenden,
samtidigt som det själv också bidrar till att forma den gemensamma
bilden av det förflutna. Striden om vad som ihågkoms och vad som
glöms är därför alltid på samma gång en fråga om det förflutna och
om nuet. Eftersom vissa gatunamn eller symboler i offentliga rum
upprätthåller hågkomster av ett urval händelser eller historiska personer blir kampen om erkännande och icke-preskribering central för
grupper som hållits utanför minnesproduktionen eller som riskerar
att skrivas ut ur historien. Oavsett representationsform uppvisar kulturella minnen en historia som är rotad i ett nu, en berättelse om det
förflutna som vetter mot en framtid som ett kollektivt vi söker forma
och etablera. Därför blir studiet av olika representationsformer och
deras roll i upprätthållandet av eller brottet med en viss minnespolitik en central komponent inte bara för en föreställd gemenskap, för
att tala med Benedict Anderson. De påverkar också vårt individuella
tänkande och vår orientering i det historiska nuet, från det lokala till
det globala, och över tid.
Hur forskaren själv positionerar sig i denna minneskultur, som ju
forskaren oavsett teoretiska perspektiv och metodmässiga redskap är
en del av, blir avhängigt de resultat som produceras i form av historisk kunskap. Detta förhållande har genomgående åskådliggjorts av
programmets minnesforskare, som lyft fram hur historikerns förhållningssätt till det förflutna i allt högre grad har formen av ett ansvarsförhållande.
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Alla samhällen lär sina medborgare att minnas bestämda ting och
händelser. Samhälleliga, kulturella och historiska minnestekniker
formar traditioner och fungerar på så vis maktutövande, eftersom
de skapar oss som individer och sociala varelser. Vad som emellertid
riskerar att glömmas bort i diskussioner om minne är de tekniker som
ger upphov till dem, och som befinner sig i ständig historisk förändring. Minnet består inte av någon fast eller oföränderlig information,
utan av skiftande processer. Ändå har mycket av just minnesteori fokuserat på lagringstekniker, som ofta likställts med minne: datorns
minne, arkivets minne och databasens minne. Men denna lagrade
information måste aktiveras, genom metadata, för att ett minne ska
kunna ta form. Detta gäller också arkivet, som alltid kräver en aktivering i form av en teknologiskt villkorad urvalsprocess för att den
lagrade informationen ska kunna tillgodogöras.
Det blir allt svårare att ontologiskt skilja mellan maskinellt och
mänskligt minne i takt med att datoriserade algoritmer och automatiskt uppdaterad mjukvara i stigande grad fungerar som metadata.
Det processuella minnet uppträder i kopplingen mellan maskin och
människa och är samtidigt både individuellt och socialt eftersom det
konstituerar såväl samhället som individerna. Minnet är därtill alltid
medialt och teknologiskt konstituerat och uppträder därmed i materiella processer. I sammanhanget är det viktigt att notera hur den
moderna undersökningen av minnet springer fram ur en teknologisk
brytpunkt inom medieteknologierna, när ljud började kunna lagras
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som ljud och visuella händelser kunde lagras som rörliga bilder. Filmen och grammofonen gav upphov till nya former av kollektivitet.
Trots detta har minnesforskningen ofta behandlat massan, kollektivet och samhället som en övervägande statisk konstruktion. Studiet
av det sociala minnet bör i stället ta hänsyn till de radikala förändringar i medial och materiell kultur som ägt rum, exempelvis genom
datorns genombrott och den omfattande digitaliseringen av arkivmaterial. Minnet kan aldrig skiljas från produktionen av det förflutna:
det är historiskt och därmed beroende av sina specifika sociala, ekonomiska, politiska och teknologiska villkor. Samtidigt intar minnet
rollen som en producent av det sociala, ekonomiska och politiska,
genom att skapa bilden av individen och kollektivet under olika tider.
I detta sammanhang är historikern Pierre Noras studier av minnesplatser (lieux de mémoire) en viktig bakgrund till pågående diskussioner om förhållandet mellan minne, politiska och sociala processer
samt deras teknologiska villkor. Nora identifie ade i sjubandsverket
Les lieux de mémoire (1984–1992) historiskt betydelsefulla platser men
pekade samtidigt på processer av institutionalisering (inte minst
införandet av minnesdagar och ritualer) av specifika minnen. Nora
menade att det skett ett historiskt skifte från minnesmiljöer till minnesplatser i takt med massmediesamhällets successiva uppluckring av
sociala relationer och ritualer. Om en minnesmiljö var en domän av
mänskligt liv där det förflutna spontant upprätthölls genom traditioner och hågkomster, så har vi i takt med den allt snabbare moderniseringen och dess upplevelse av förlorad tid kommit att skapa
artificiella minnesplatser, artefakter och institutioner särskilt ämnade
för att hålla kvar det förflutna. Det är som om själva hastigheten i den
teknisk-civilisatoriska utvecklingen krävde nya former av institutionaliserade minnen i form av minnesplatser som producerades genom
tekniska medier och officiell inrättningar, som exempelvis krigsmonument. Ändå hamnar frågan om den mediala och teknologiska
konstruktionen av dessa minnesplatser, som i sig måste historiseras,
i bakgrunden hos Nora.
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Bilden på utviksarket har skapats av konstnären Mikael Lundberg. Över
ett års tid har all rörelse i området vid Slussen i Stockholm dokumenterats
genom en kontinuerlig inspelning gjord med en videokamera placerad uppe i
Katarinahissen. Med hjälp av specialskriven mjukvara har sedan alla rörelser av
objekt upp till mänsklig storlek extraherats ur videomaterialet och sparats som
tidslinjer. Bilden är uppbyggd av alla tidslinjer från en period på tre månader.
Detta är alltså en bild och ett minne av platsen skapad uteslutande genom
människors rörelse. Eller kanske inte enbart – även cyklister, vindblåsta flaggor
och andra föremål finns med, eller reflektioner av någons rörelse i ett fönst .
Genom en kollektiv process skapas på detta sätt en bild av platsens rörelser.
Konturer av byggnader och föremål kan framträda genom att de skymmer
rörelsen eller genom att människor passerar runt dem, vilket får mönstret att
också börja avbilda den fysiska platsen i sig.
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Redan Cicero påpekade att minnet innebär en spatialisering av det
förflutna. Denna aspekt har avsevärt förstärkts i och med fotografiets
och filmens teknologier, som i större grad än ordet eller måleriet är
fysiskt förankrade i en definie ad plats, vilket har gjort minnet ytterligare platsspecifikt i den utveckling som Pierre Nora antytt. Faktum
är att det råder en kontinuitet mellan antikens mentala minnespalats
som minnesteknik (med andra ord föreställningsförmågan att bygga
upp minnet som ett inre rum), och det moderna museets utformning
som ett slags minnesarkitektur. Museet är emellertid inte beroende
av en individuell människas minne, utan av de tekniker som producerar det. Monumentet är ytterligare en form av institutionaliserat
minne som kan förstås som ett medium i den meningen att det lagrar
och överför information. Moderna monument, som exempelvis Freedom Park i Pretoria, nämnd i bokens inledning, utmärks av att de i
sig själva är konstituerade av tekniska medier: fotografier, filmer och
interaktiva digitala gränssnitt. På så vis, genom dessa tekniska medier, sträcker sig det moderna monumentets minnesaktivering ofta
utöver den specifika plat en.
Museer arbetar med minnen på olika sätt, vilket fle a av programmets forskningsprojekt belyser. De kan arbeta för att upprätthålla
minnet av ett tämligen nära förflutet, men också för att representera fjär an händelser som ligger bortom ännu levande människors
upplevelser. I detta senare fall används påfallande nog ändå en antropologisk minnesmetaforik, som exempelvis i beskrivningar av en
kulturs ”vagga” eller en fjär an forntid uppfattad som ”gårdagen”. De
etnografiska museerna, etablerade under 1800- och 1900-talen, fi k
en särskild roll i museernas minnesuppgift: att samla in objekt från
kulturer som höll på att försvinna i kölvattnet av kolonialmakternas
moderniseringar. Detta var i sig en utveckling tolkad som obönhörlig. De europeiska etnografiska museernas uppgift var att fungera
som minnesbehållare för dessa försvunna ”arter”.
I takt med att ursprungsfolk och andra minoritetsgrupper genom
aktivism tillkämpat sig politiskt inflytande har krav på repatriering
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rests, exempelvis av mänskliga kvarlevor till deras ursprungliga fyndplatser. Samtidigt har de etnografiska samlingarna, dokumenterade i
form av skrifter, ljudinspelningar, fotografier och filmer, också blivit
viktiga för olika gruppers strävanden att aktivera och återupptäcka
minnet av hur de en gång levde innan modernitetens koloniseringsprojekt började utradera dem. För Sveriges del har samernas relation
till museerna vuxit till ett stort och livaktigt forskningsfält, med frågor
som urfolksrättigheter, minoritetshistoria och Sveriges koloniala arv.
I den bredare diskussionen om minnets mediala dimension och
dess specifika materialitet bör det relativt nya forskningsfältet medie
arkeologi lyftas fram, i sig en mycket heterogen praktik. Historiseringen av teknologier och analyser av mediala skiften, från textbaserade till intermediala arkiv, från analoga till digitala, är här av särskilt
intresse. I kontrast till det större fältet arkeologi syftar mediearkeologin på en begränsad del av detta större mångfacetterade fält, nämligen på medier som kulturtekniker och materiell kultur. I det här
sammanhanget har vittnet blivit central för en vidare medieteoretisk
diskussion, inte minst mot bakgrund av försöken att med nya teknologiska hjälpmedel bevara så många vittnesmål som möjligt från
1900-talets folkmord. I mötet med inspelade och filmade vittnesmål
måste forskaren kombinera mediearkeologiska perspektiv med hermeneutiska och postkoloniala.
Dagens stora intresse för vittnesmål som historiskt material är
intressant att jämföra med hur en traditionell historiker som Leopold von Ranke (1795–1886) betraktade dem. För Ranke utgjorde
vittnesmålet snarare ett problem än en resurs för historieskrivningen.
Han kategoriserade dem som ”oren historia”. Den kunskap som historikern gav upphov till kallades i stället för ”ren historia”, och detta
kunde växa fram först efter att vittnena dött ut. Synsättet utgör en
märkbar kontrast till den enorma mängd vittnesmål som efter andra
världskrigets slut samlats in om Förintelsen (exempelvis genom Shoa
Foundation), med det uttalade målet att bevara dem för eftervärlden,
just eftersom vittnena håller på att dö ut.
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Men hur ska dessa och andra vittnesmål behandlas i historieskrivningen, inte minst med hänsyn till deras specifika materialitet?
Historikern ställs inför den etiskt förpliktigande rollen att vittna för
vittnena, samtidigt som själva överföringen från vittnesmål till text
innebär att det singulära blir diskursivt, en personlig och affek erad
röst blir till historisk text eller ljudspår med eller utan rörliga bilder.
Hur ska denna överföring ske, där den gemensamma nämnaren utgörs av ofta starkt känslomässiga minnen? Redan på vittnets nivå,
innan vittnesmålet når historikern, sker en förskjutning från singulärt till diskursivt. För att vi ska kunna vittna måste vi ha bevittnat i
bemärkelsen varit där och sett, eftersom synsinnet ofta är det primära
medan hörseln har en underordnad roll. Att framföra ett vittnesmål,
exempelvis i en rättssal, är att göra det singulära reproducerbart (det
spelas in eller skrivs ner och insätts i nya kontexter) då det privata
omvandlas till publikt material. I linje med detta resonemang menar
medieteoretikern John Durham Peters att vittnet utgör det paradigmatiska exemplet på ett medium, det vill säga ett medel som används
för att överföra en viss erfarenhet till dem som inte har den. Men
vittnet är inte bara mönstret för ett medium överhuvudtaget, utan
också en påminnelse om all kommunikations begränsning och tillkortakommande. Eftersom vi inte på något enkelt sätt kan översätta
vittnets erfarenhet till vår egen erfarenhet sedan den väl omvandlats
till en diskurs – eller med andra ord: eftersom vi inte rätt och slätt
kan utbyta erfarenheter med varandra annat än genom diskurser – så
uppstår enligt Peters ett veracity gap, en sanningsklyfta mellan vittnet
och dem som lyssnar. Detta trovärdighetsgap aktualiseras varje gång
vi frågar oss om vi ska tro på ett vittne eller inte. För att överbrygga
detta gap tillgrips olika tekniker, exempelvis att svära eder och hota
med straff vid mened, men också tortyr, där kroppens lidande blir det
yttersta beviset på ett sanningsenligt vittnesmål.
Frågan om bildmediet i sig kan betraktas som ett vittnesmål har
väckts av bland andra konsthistorikern Georges Didi-Huberman. Enligt journalisten och film egissörern Claude Lanzmann lyckas hans
[67]

Tid, minne, representation

nio timmar långa dokumentärfilm Shoa (1985) säga någonting om
Förintelsens verklighet just eftersom filmen inte innehåller några
bilder av lägren utan bara består av intervjuer med överlevare. För
film egissören Jean-Luc Godard blir det centrala att i filmmontagets
form visa på det man inte kan se, som i hans filmessäer Histoire(s) du
cinéma (1988–1998). Det är idén om montaget, och inte om den enskilda bilden och vad den visar, som är central för Godard.
Den enskilda bilden kan dölja lika mycket som den visar, medan
endast montaget förmår leda till en möjlig förståelse av händelsen. Till
skillnad från Godards montagebegrepp, som är beroende av filmens
linjära och fasta sammanställning, består Didi-Hubermans montagebegrepp av stillbilder i olika konstellationer. Med utgångspunkt i ett
antal fotografier som Sonderkommando-medlemmar lyckades ta och
smuggla ut från Auschwitz resonerar han kring huruvida dessa bilder
kan säga oss någonting om Förintelsen eller inte. Bilderna relaterar
till varandra och formar på så vis ett montage, samtidigt som de ingår i ett mycket större montage bestående av alla möjliga dokument,
artefakter och vittnesmål som på något vis griper in i Förintelsen.
MUSEET OCH ANDRA SÄTT
ATT ORGANISERA DET FÖRFLUTNA

Nationalmuseerna har haft och fortsätter att ha en stark roll som arenor för kulturell representation av nationella rötter och ”det nationellt unika” samtidigt som de gjort universella anspråk på att förklara
världen, exempelvis genom uppvisning av geologiska och biologiska
artefakter. Denna europeiska uppfinning traderas i dag vidare inte
minst i Asien där det sker en intensiv nyetablering av just nationalmuseer. Tätt knuten till denna upplysningsverksamhet är den vetenskapliga delen av museernas verksamhet. Förhandlingen mellan
forskningsdelen och nationsdelen i museet löper likt en röd tråd
genom museiinstitutionernas historia, där på senare tid – i åtminstone ett nordiskt sammanhang – ett skifte från forskning och stora
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samlingar mot publiktillvända evenemang, pedagogik och nationella
narrativ kan skönjas.
Frågan hur olika nationalmuseer artikulerar en nationell identitet, och hur detta i sin tur sammanhänger med statsbildning har lyfts
fram av bland andra sociologen Tony Bennett. Han menar att museet
arbetar med att göra vissa typer av kunskap relevanta i en bestämd politisk situation. Tanken har utvecklats och fördjupats inom ramen för
det stora forskningsprojekt EUNAMUS som letts av Peter Aronsson,
och som även diskuterats inom ramen för programmet. Forskningen
har visat hur strategierna skiljer sig mellan olika typer av museisystem, där gamla imperiemakter som exempelvis Frankrike och Storbritannien inte kan formulera en enkel etnisk berättelse, utan i stället
måste ha universalistiska och mångkulturella anslag för att åstadkomma trovärdighet. Äldre nationalstater, som Sverige, kan ha en mer
avslappnad attityd till det nationella eftersom det betraktas som så
självklart (inget tydligt centrum behövs för den nationella berättelsen). Exempelvis var den marxistiska historieskrivningen i Uppsala
på 1960- och 70-talen starkt kritisk mot kungar och feodalism, samtidigt som det svenska fungerade som en självklar ram för kritiken.
Före detta ockuperade länder eller länder med erfarenheter av krig
uppvisar starkare behov av homogeniserande berättelser hållna inom
nationalstatens ram, som Danmark och Finland. Museerna kan därtill bidra till konsolidering av nationell identitet, som i fallet Sápmi.
Frågan om repatriering av museiföremål till de områden eller nationer som de ursprungligen tagits ifrån, ofta under koloniala perioder, visar också en central spänning i nationalmuseers nationella respektive internationalistiska retorik och praktik. En antinationalistisk
hållning kan samsas med krav på repatriering som led i imperialismkritik, vilket å andra sidan uppvisar en syn på föremål som begränsade till ett visst kulturellt, nationellt sammanhang enligt devisen ”var
sak på sin plats”. Ändå kan just en universalistisk och internationalistisk retorik användas för att rättfärdiga ägandet av en samling föremål
från hela världen som tillskansats genom koloniala erövringar.
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Det är inte uteslutande stater som gör anspråk på repatriering.
Mängder av ursprungsbefolkningsgrupper världen över reser krav på
att få kvarlevor och artefakter återbördade. Många gånger handlar
detta om ett helande, om att återknyta levande relationer till det förflutna. I temporalt hänseende kan detta också sägas vara raka motsatsen till logiken om ”var sak på sin plats”.
Peter Aronsson har i sin forskning i programmet lanserat begreppet kulturell konstitution som verktyg för att förstå nationalmuseernas
roll i ett politiskt och kulturellt sammanhang. Termen är besläktad
och i samspel med den politiska konstitutionen, men samtidigt väsentligen olik.34 Den kulturella konstitutionen bär ofta på konservativa, stabiliserande drag, samtidigt som den utgör en balans mot
den nödvändiga strävan att ständigt anpassa sig till nya kulturella
och samhälleliga förhållanden. Till skillnad från den politiska konstitutionen skapas den kulturella konstitutionen enligt Aronsson i
omförhandlingar och möten mellan olika aktörer med vetenskapligt, politiskt och kulturellt kapital (exempelvis museer men också
folkliga insamlingsinitiativ) på den nationella arenan, där frågan om
vem som mest trovärdigt representerar en nationell självförståelse
blir avgörande. Trovärdigheten byggs genom åberopande av spår, vetenskaplig metod, men också av förmågan till samtidsrelevans som
skapar framtidsinriktad handlingsförmåga. Här pågår en ständig förhandling mellan homogeniserande, etnifie ande berättelser om vad
det nationella står för och mer dialogiskt öppna, kosmopolitiska och
universalistiska perspektiv.
Vid sidan av perspektivet på museet som politisk och kulturell
institution vittnar dess historiska praktik av insamling, vetenskapligt
analysarbete och publik uppvisning om ett intresse för bevarande i
34. Peter Aronsson, ”National Museums as cultural constitutions”, National Museums and Nation-Building in Europe 1750–2010. Mobilization and Legi
timacy, Continuity and Change, red. P. Aronsson & G. Elgenius, London, Routledge, 2015, ss. 167–199.
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vid bemärkelse i Europa under de senaste 200 åren. Detta sammanfaller i sin tur med idén om utrotning, framlagd av zoologen och paleontologen Georges Cuvier år 1800. I sitt projekt i programmet visar
Johan Redin hur framväxten av arkeologin, geologin, paleontologin
och inte minst estetiken förenas i slutet av 1700-talet i en insikt om
förekomsten av spår av utdöda arter, exempelvis fynd av urtidsdjur,
vilken påbörjar en gigantisk omskrivning av biologin och naturens
historia.35 En mosaisk tideräkning ersätts successivt av en geologisk,
som i förlängningen kastar ett nytt ljus över mänskligheten som potentiellt utdöd art i framtiden. Museiinstitutioner som kartlägger
naturens och mänsklighetens historia börjar växa fram. Där blir det
centrala att samla ihop och kategorisera utan att egentligen veta var
gränsen för uppsamlandet och bevarandet ska dras. I princip likadana
föremål går att hitta såväl på sophögen som på ett museum, där själva
sopsorteringspraktiken finner sin motsvarighet i museets kategorisering och katalogisering av mänskliga kvarlämningar.
Samtidigt finns en motsatt rörelse till den arkeologiska och uppsamlande praktiken, där föremål ur jorden kategoriseras och uttyds
för att upplysa om mänsklighetens eller nationens historia. Idén om
tidskapseln, tanken att artefakter kan grävas ned i jorden och därmed
placeras utanför tidens gång, för att i en oviss framtid grävas upp
igen – ett slags föregripen arkeologisk praktik – har varit utbredd
och fyllt en rad olika funktioner. Mats Burström har i sin forskning
i programmet bland annat studerat estniska flyktingars nedgrävda
dagböcker och ägodelar, som de av praktiska skäl lämnade efter sig på
flykt undan sovjetisk ockupation eftersom de flesta trodde sig snart
kunna återvända. Burström pekar på hur dessa lämningar också fyllde
en symbolisk funktion: det mest privata anförtroddes till jorden, och
skulle komma att uppgå i den om flyktingarna inte fick möjlighet
35. Johan Redin, ”Ur Svindelövningar”, Divan. Tidskrift för psykoanalys och
kultur, nr 3–4, 2014, ss. 98–107; idem, ”Geonomi”, OEI, nr 63–64, 2014, ss.
1–16.
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att återvända. Jorden görs på så vis till en plats som föreställs kunna
hålla ute tiden, samtidigt som den också förväntas kunna berätta om
en annan tid i en kommande framtid.36 Exemplet finner genklang i
Redins forskning om människans förhållande till jorden som filo ofioch idéhistorisk trop genom historien, där människan både intar en
position ovanpå och som del av jorden. Med den framväxande geologin och paleontologin börjar jorden framstå som den första ruinen, i
form av sediment av tid där allt lagras och skiktas i en förening av det
raserade och det intakta. Människans upprepade försök att omforma
och hantera jorden träder fram som ansträngningar att kontrollera
tiden.37
Hur museer presenterar och representerar historien i sina utställningsrum – i regel i form av en kronologisk tidsuppfattning, som
strukturerar museets rum och därmed besökarens rörelse genom
dessa – och hur detta sammanhänger med etnologins och arkeologins historia, står i centrum för Johan Hegardts forskning.38 Hegardt
argumenterar för att den enorma mängd etnografiska objekt som
började cirkulera i Europa från och med slutet på 1700-talet användes av vetenskaperna för att anlägga en linjär och teleologisk syn på
kulturhistoriens utveckling. Världen strukturerades enligt en kronologisk logik, som delade in den i primitiva och moderna tidsligheter.
Det förflutna, som föregick skriftkulturernas etablering, gavs av den
tidiga arkeologin under 1800-talet ett kronologiskt ramverk i form
av det berömda treperiodssystemet då arkeologen och museiman36. Mats Burström, Minnesgömmor. Berättelser om föremål gömda i jorden i
Estland under andra världskriget, Lund, Nordic Academic Press, 2012.
37. Redin, ”Geonomi”, ss. 1–16.
38. Johan Hegardt, ”Historiska museet och dess narrativ”, Ett museum
måste irritera. Fyra röster om historiska museet, red. M. Grundberg, J. Hegardt, P.
Nordström & F. Svanberg, The Swedish History Museum, Studies 24; idem,
”Från hem till hemland. Historiens hemvist och funktionärens uppgift”, Historiens hemvist III. Minne, medier, materialitet, red. J. Hegardt & T. Lundemo,
Göteborg/Stockholm, Makadam, 2016, ss. 221–246.
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nen Christian Jürgensen Thomsen delade in förhistorien i stenålder,
bronsålder och järnålder.
Nationalismens utbredning i Europa återspeglades i vetenskapsgrenarnas ansträngningar att samla in och systematisera arkeologiska
och etnografiska artefakter som kunde spegla olika europeiska nationers förhistorier. Här blev den svenske arkeologen, zoologen och
geologen Sven Nilssons tankar om människans historiska utveckling
avgörande för antropologen Edward B. Tylors indelning av männi
skans ”utvecklingsformer”: ”vildar”, ”barbarer” och ”civiliserade”.
Hegardt visar i sin forskning hur många kulturhistoriska museer i
Sverige fortfarande präglas av en narrativ struktur av det förfl tna
i form av en kulturhistorisk evolutionär process som syftar till att
forma och upprätthålla ett visst historiskt medvetande. Europeiska
samhällen antas ha utvecklats både mentalt och teknologiskt från
primitiva till alltmer avancerade samhällen enligt en ras- och kulturevolutionär logik, som framstår som meningsfull för publiken. Detta
historiska narrativ stärks ytterligare med hänvisning till etnografiska
artefakter.
Ambitionen att teckna en historisk och evolutionär kontinuitet
laddas med en politisk ambition och vilja att kontrollera historien och
kulturarvet för samhällspolitiska ändamål. För att uppnå detta måste staten i förlängningen ha kontroll över insamlingen av historiska
artefakter, vilket lett till att många privata samlingar i exempelvis
Sverige övertogs i statlig ägo och att privata samlingar köptes upp av
statliga museer under 1800- och 1900-talen. Således ägde ett skifte
rum från privata samlingar i människors hem till offentliga institutioners införlivande av dessa. Hemmets historia inkorporeras på så vis i
hemlandets historia, för att successivt tas upp i idén om folkhemmet.
Hegardt åskådliggör hur det offentliga kulturarvet och de offentliga
museisamlingarna har anspelat på hemmet som ett sätt att presentera
historien och dess hemvist i ett nationellt ramverk. På senare tid har
emellertid det nationella historiska narrativet och därmed dess motsvarande medvetandeform trätt tillbaka till förmån för andra identi[73]
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tetsbaserade kollektiv (ofta minoriteter av olika slag) som överskrider
nationella gränser.
HISTORIEN ÄR ALLTID MEDIERAD

Som påpekades i kapitlets inledning har det i minnesstudier funnits
en tendens att fokusera på minnets kollektiva, kulturella och sociala
dimensioner, i stället för att undersöka minnets historiskt föränderliga teknologiska villkor. Det framväxande och långt ifrån enhetliga
fältet mediearkeologi utgör ett exempel på forskning som söker utreda hur olika medier historiskt gett upphov till nya former av historiografi och produktion av det förflutna. Det handlar med andra
ord inte bara om hur medier har representerat historien, utan också
hur de i sig producerat historien och det förfl tna i vidare bemärkelse. Trond Lundemo undersöker med utgångspunkt i detta breda fält den rörliga bildens teknologiska villkor som ett modus för
historiografisk artikulation, och som en ny form av produktion av
det förflutna 39 Mer specifikt gäller det den fotografiska bildens inskription som teknologiskt villkor för en modern historieförståelse,
från 1800-talets andra hälft fram till i dag. I sammanhanget får den
digitala teknikens genombrott stora konsekvenser. Lundemo visar
hur den tidiga filmens montagepraktiker och teorier utvecklar olika
former av historieskrivning, som exempelvis den sovjetiska montage
skolans historiska materialism. Senare montageteorier har i stället
siktat på att producera alternativa historieskrivningar med specifika
epistemologiska och politiska mål. Här är den digitala bildens nya
arkivvillkor centrala. Ett skifte mellan arkivregimer har ägt rum, från
en statlig arkivpraktik till digitala nätverk där algoritmer styr vad

39. Trond Lundemo, ”The Life of Images. History as Propagation and
Modulation”, A History of Cinema Without Names, red. D. Cavallotti, F. Giordano & L. Quaresima, Udine, Università degli studi/Forum (under utgivning).
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som censureras och väljs bort.40 Vart tionde till femtonde år måste det
digitaliserade materialet migreras till nytt lagringsstöd, vilket varje
gång resulterar i en ny urvalsprocess: vad ska digitaliseras först, och
med vilken kvalitetsgrad? Digitala arkivtekniker förfly tar därmed
tonvikten från lagring till överföring och åtkomst, vilket i sin tur sätter hela arkivkonceptet i rörelse.
Urvalet är en central kategori i sammanhanget, och fattas av
mediearkivtekniker. Arkivet har aldrig varit en plats för att lagra
det förflutna, menar Lundemo, utan grundar sig tvärtom på urvalet
av vad som ska inkluderas i arkivet och därmed också vad som ska
exkluderas. Urvalet är således politiskt och fattas både av lagstiftare
och arkivarier, men är också resultatet av tekniska, ekonomiska och
sociala förutsättningar. Snarare än att lagra det förflutna producerar
arkivet det förflutna genom att definie a händelser genom politiska,
sociala, ekonomiska och teknologiska urval. Urvalen betingar vad
som samlas in och lagras i samlingar, databaser och sociala medier.
Viktigt att påpeka är också hur arkivet producerar framtiden, eftersom det bestämmer vad som kommer att vara åtkomligt då.
Kunskap om arkivets historiska förändringar bidrar till en fördjupad förståelse av dagens digitala arkiv och dess specifika materialitet.
Under 1800-talet äger ett skifte rum i arkivkonstellationen, från det
textbaserade arkivet till det intermediala arkivet som följd av grammofonens, fotografiets och filmens intåg. Olika medier förmedlar
olika aspekter av en händelse i kraft av deras specifika teknologiska
egenskaper. Den digitala teknikens genomslag förändrade detta intermediala arkivs logik, genom att det som förut utgjorde ett arkiv med
olika medier nu konverterades till en gemensam digital kod, tillgänglig som ”yteffek er” på skärmen. Mjukvarans algoritmer bestämmer
hur vi kan använda oss av det digitala arkivet, samtidigt som dessa
40. Trond Lundemo, ”Arkivurval. Teknologi och censur”, Historiens hemvist III. Minne, medier, materialitet, red. J. Hegardt & T. Lundemo, Göteborg/
Stockholm, Makadam, 2016, ss. 33–55.
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ofta är oåtkomliga för användarna. Metadata reglerar möjligheten att
inhämta arkivmaterial, och utövar på så vis en omfattande grad av
makt när det gäller just arkivurvalet. Dagens arkiv går att beskriva
som ett slags överlagrade arkiv med både analoga och digitala medier.
I kontrast till fotografiet och det inspelade ljudet har televisionen
– särskilt dess förmåga att direktsända – ofta beskrivits som i någon mening antihistoriskt. Staffan Ericson påminner i sin forskning
i programmet om televisionens historiografi och minnesförmedling
om hur filo ofen Jean Baudrillard menat att både historien och verkligheten kollapsar i televisionens realtid, medan filo ofen Fredric
Jameson argumenterat för att den skulle försvaga historiciteten.41
Historikern François Hartog har utpekat presentismen som namnet
på en ny fas i det historiska medvetandet, som uppträder när de stora berättelserna och den öppna progressiva framtiden kollapsat och
nuet framstår som den enda horisonten, och som namnet på vår tids
temporala regim. Som Ericson påpekar påminner detta om hur tele
visionen har beskrivits under den senare halvan av 1900-talet. Eric
son visar tvärtom genom studier av transnationell television hur den
kan inordnas i tre temporala former: ”krönikans tid” (hur successiva
tidsfl den organiseras i dokumentär, fiktion, krönikor), ”katastrofens
tid” (hur historia framställs som livesänt avbrott, trauma eller katastrof) och ”ritualens tid” (ceremoniella, planerade ”mediehändelser”
som inbjuder oss att bevittna historien).42 Ericson diskuterar också
tendensen att betrakta televisionens era som passerad (ersatt av ett
nätverk av digitala apparater som sänder, mottar, bearbetar, lagrar
och kopplar data) genom att ställa frågan huruvida vi nu befinne
oss i televisionens efterhistoria. På ett övergripande plan aktualiserar
41. Staffan Ericson, ”Oväder. Televisionens för- och efterhistoria”, Historiens hemvist III. Minne, medier, materialitet, red. T. Lundemo & J. Hegardt, Göteborg/Stockholm, Makadam, 2016, ss. 77–106.
42. Staffan Ericson & Katharina Niemayer, The Times of Television (under
utgivning).
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den frågan hur relationer mellan historia och medier kan förstås, där
Walter Benjamins kritik av en linjär historieskrivning är en viktig
utgångspunkt. För Benjamin handlade historia inte om framsteg och
utveckling, utan om det förflutnas aktuali ering i nuet.
För att undersöka detta allmänna problemkomplex närmare
drar Ericson paralleller mellan August Strindbergs pjäser Oväder
och Ett drömspel och Ingmar Bergmans adaptioner av dem, direktsända i tv i början på 1960-talet. Ericson visar hur samtidens kritiker läste Strindberg som ett slags förhistoria till televisionen och
televisionen omvänt som efterhistoria till Strindberg. Formella och
tematiska aspekter i Strindbergs pjäser visade sig återspeglas i televisionens specifika egenskaper, vilket Strindberg själv förstås inte
kunde ha varit medveten om. I efterhand tycks kontinuiteten mellan
Strindbergs pjäser och Bergmans tv-adaptioner således läsbar, och i
sin tur förstärker de aspekter hos varandra. Ericson visar också hur
mottagandet och beskrivningen av adaptionerna blottar en paradox
gällande den direktsända televisionens temporalitet: å ena sidan en
inneboende temporalitet i form av minnets antites (skådespelarna
glömmer repliker och historia förträngs), å andra sidan som en plats
för en form av omtagning (re-enactment) av den dramatiska texten.
Detta visar på ett mer allmänt plan hur fenomenet liveness hanteras,
och kopplas till andra fenomen som etermedier och deras förmåga att
kommunicera oberoende av geografiskt vstånd.
HISTORIENS AKTUALISERING
OCH MINNETS MATERIALITET

Vid sidan av skriftliga källor och andra former av arkivmedier brukar
föremål eller ting, i bemärkelsen historiska artefakter av olika slag,
förknippas med det förflutna och förstås som materiella spår av det
som varit. En ständigt återkommande fråga som sysselsatt och fortsätter att sysselsätta arkeologin är hur historiska föremål ska dateras.
I sin forskning om historiska artefakters tidslighet visar Mats Bur[77]
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ström hur arkeologin traditionellt byggt på den så kallade typologiska
metoden i sin datering av fynd.43 Metoden syftar till att ordna tingen
kronologiskt efter deras grad av inbördes likhet: ju mer lika två föremål är, desto närmare i tid antas de vara. Detta är en högst användbar
dateringsmetod, samtidigt som den bygger på en uppfattning om att
var sak har sin tid.
Därmed ges intrycket att varje historisk period introducerar helt
nya ting, när det tvärtom är så att ting från en viss kronologisk period
bär spår från andra tider, analogt med hur språk och traditioner ärvs
och förnyas under tidens gång. Varje historisk period är, sett ur detta
perspektiv, bemängd med olika tidsligheter, vilket syns i hur enskilda
ting kan omfatta en förlängd tidsrymd. Konkret handlar detta om
hur exempelvis fornfynd har tolkats och tillskrivits mening av senare
generationer för deras specifika behov. Till skillnad från historiska
händelser verkar tingen genom sin beständighet i en förlängd tidsrymd bortom sin tillkomst.
Burström visar hur föremål från olika perioder överlever män
niskorna som skapade dem och träder in i nya tider och meningssammanhang. Därmed kan tingen också sägas utmana modernitetens idé
om en linjär kronologisk ordning, där var sak har sin kronologiska
plats. Ett arkeologiskt utforskande av tingens universum kan liknas
vid hur det mänskliga minnet fungerar, där fragment från olika tider
blandas med varandra. Här aktualiseras och kombineras minnen till
nya meningsfulla helheter, med eller mot vår uttalade vilja.
För arkeologins del komplicerar detta synsätt frågan om tingens
datering, eftersom dateringen inte längre kan begränsas till deras
tillkomsttid. I människors livsvärld är alla samtidigt existerande ting
samtida, oavsett ålder. Denna utvidgade syn på tingens tidsrymd
samverkar med en materiell vändning i human- och samhällsveten43. Mats Burström, ”Tingens tidsrymd. Arkeologiska perspektiv på samtidens heterogenitet”, Historiens hemvist III. Minne, medier, materialitet, red. J.
Hegardt & T. Lundemo, Göteborg/Stockholm, Makadam, 2016, ss. 247–267.
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skaperna, där ting inte längre ses som enkom passiva objekt. Tvärtom
inverkar tingen på förlopp av olika slag och har dessutom förmågan
att ibland motsäga vad skriftliga källor gör gällande om en viss period. Att studera innehållet i sopor kan exempelvis ge en bättre bild
av konsumtionsmönster än undersökningar baserade på enkätsvar.
Det är dock ytterst sällan som historiska artefakter möter arkeologen som bevarade helheter. I stället träder det förflutna fram som
fragment, en kategori som upptar ytterligare en central plats i Burströms forskning inom programmet.44 Fragment är per definitio
delar av en tidigare helhet, och arkeologers uppgift har traditionellt
varit att förstå helheten för att på så sätt få bättre kunskaper om det
förflutna. Men fragmenten inbjuder också till en annan form av tolkningsaktivitet, där själva fragmentets karaktär av brist stimulerar
fantasin. Intresset för fragmentet som estetiskt objekt sträcker sig till
renässansens utgrävningar av antika lämningar, över romantikernas
ruindyrkan och modernismens collageestetik till postmodernismens
konst och litteratur. Typiskt för de antika lämningarna var just deras fragmentariska karaktär som kom att fascinera betraktaren; det
ofullständiga stimulerade till reflektion och fantasifull tolkning. Under 1800-talet kom fragmentet, ruinen, den ofullständiga bilden och
den stympade kroppen att i konsten och i litteraturen stå som symbol
för en harmoni som ansågs ha gått förlorad i och med moderniteten.
Fragmenten utgör en central del av den arkeologiska erfarenheten,
nämligen försöket att skapa mening ur det förflutnas ofullständiga
materiella spår. I stället för att begränsa sig till en rekonstruktiv praktik bör arkeologin, enligt Burström, också vara öppen för alternativa
sett att tolka fragmentet. Fragmentet får oss att fästa uppmärksamheten vid aspekter av det förflutna vi vanligtvis inte förmår upptäcka,
vilket blir särskilt tydligt i studiet av det nära förflutna. Eftersom det
finns en stor mängd information om närhistorien tecknas den ofta
44. Mats Burström, Skärvor av 1900-tal. Arkeologiska essäer, Lund, Nordic
Academic Press, 2015.
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som en sammanhållen helhet, alltså som i allt väsentligt icke-fragmentarisk. I ett sådant sammanhang kan fragmenten, i egenskap av
anomalier som inte passar in i den sammanhållna berättelsen om närhistorien, påminna oss om allt det som faller utanför den ”normala”
närhistorien, med andra ord hur historien i vanliga fall representeras.
Den arkeologiska artefaktens utvidgade tidsrymd och fragmentets
inbjudan till fantasifull och refl xiv tolkning finner genklang i Dan
Karlholms historisering och teoretisering av fältet samtidskonst (se
också kapitel 1).45 Karlholms egen definition av samtidskonst som
aktualiserad konst sätter äldre historistiska aspekter på historieskrivning ur spel. För den aktualiseringsbaserade definitionen av samtidskonst ses verkets ursprungstid som en dimension av verket, som
samtidigt också aktualiseras som någonting annat, heterogent och
icke-identiskt. Ett visst föremål dras på så vis in från en tid och ett
rum till en annan tid och ett annat rum, som vi benämner ”här och
nu”, genom en performativ realisering. Denna aktualiseringsbaserade
definition överskrider traditionella historiska skiljelinjer som antikt
och modernt, gammalt och nytt, postmodernt och samtida, men utan
att för den skull upphäva temporala skillnader som snarare förstärks i
det tidsliga samspel som uppstår i aktualiseringen.
En vanlig form av arkeologiska fynd utgörs av gravlämningar,
en sorts materiell minneskultur som på ett intrikat sätt ger inblick i
människans försök att bevara minnet av de döda. En grav definie as
ofta som en plats där en död kropp deponeras. I sin forskning om
gravskick påvisar Hans Ruin att detta egentligen är en missvisande
definition 46 Det är inte för att förvara den sönderfallande kroppen
som graven skapas. Graven är snarare den artefakt genom vilken
minnet av den döda bevaras – det vill säga inte en teknik för att för45. Dan Karlholm, Kontemporalism. Om samtidskonstens historia och framtid,
Stockholm, Axl Books, 2014.
46. Hans Ruin, ”Om graven som minneskonst”, Minneskonst = Art of Memory, red. S. Arrhenius et al., Stockholm, Bonniers, 2014, ss. 33–44.
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vara döda kroppar, utan för att säkra minnen av liv. Det är i denna
mening som graven också kan sägas utgöra en ursprunglig form av
minneskonst, som sträcker sig så långt bak i mänsklig kulturbildning
som vi kan följa den. Själva uppkomsten av något sådant som ”kultur” likställs i själva verket ofta med just de första tecknen på en sådan
praktik. De tidigaste formerna av för-mänskligt liv använde sig av
enkla verktyg, för vilka det finns belägg så lång tillbaka som drygt två
miljoner år. Gravskick däremot har endast observerats bland Homo
sapiens och i viss utsträckning bland neandertalmänniskorna. Gravar
har identifie ats som är åtminstone 120 000 år gamla. Graven är en
teknisk artefakt skapad som svar på en erfarenhet av förlust och för
att tjäna ett bevarande. Den kan därmed också sägas vittna om en
erfarenhet av tid och av historia som passage och som kontinuitet på
samma gång. Genom graven uppvisar livet en omsorg om det som
inte längre är, liksom en acceptans av att de döda i någon mening
fortlever och verkar bland de levande. Graven är nämligen inte en
plats för lik, utan för ”själar”, med andra ord inte för det döda, utan
för dem som levt. Det är ett konstföremål som skapas kring de fysiska
resterna av ett liv, inte för dessa rester, utan för vad de vittnar om,
nämligen livet i dess kraft och andning. Därför, menar Ruin, är graven en artefakt av högsta intresse och vikt för den som intresserar sig
för materiell minneskultur.
Gravar kan ses som exempel på kulturella minnespraktiker som
vittnar om hur skilda kulturer på olika sätt skapar och upprätthåller
en erfarenhet av tid och historia genom att hålla kvar och vårda relationen till sina döda. Genom att byggas i eller markeras med sten kan
graven vinna en materiell tidslighet som överlever sina skapare med
århundraden, i vissa fall årtusenden. Det gäller i synnerhet de berömda neolitiska stenkammargravarna i Storbritannien, 6 000 år gamla,
och de egyptiska pyramidgravarna, cirka 4 500 år gamla. Här blir gravarna exemplariska tekniska artefakter för att skapa och upprätthålla
ett transgenerationellt medvetande, eller det som också omtalas som
det kulturella minnet.
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Att betrakta minnen som fenomen separerade från deras materialitet och de teknologier och kulturtekniker som producerat dem är
i dag en ohållbar hållning, vilket den forskning som kortfattat presenterats i detta kapitel påvisat. Vi ser i dag tydligare hur museer
strukturerar det fjär an förflutna fram till vår egen tid som snitslade
banor genom olika rum fyllda med etnologiska artefakter, ofta utformade för att passa bredare politiska och samhälleliga berättelser
som exempelvis nationens. Vi kan i dag också följa arkivsystemets
förändring från intermediala till digitala och algoritmstyrda arkiv
där urvalsprocessen förfly tas från arkivariens till mjukvarans kontroll. Därtill finns tingens och fragmentens motstånd, mot att låta
sig infogas i avgränsade historiska perioder eller att fylla bestämda
kulturella funktioner, i kraft av deras specifika materialitet som samtidigt både föregår och överlever människans begränsade livslopp och
begär. De radikala förändringar i medial och materiell kultur som
fortsätter att producera och omforma vår syn på historien och det
förflutna, sammanflätade med sociala, ekonomiska, politiska och kulturella processer, kräver således fortsatt kritisk analys inom ramen för
ett brett studium av historiemedvetandets förvandlingar. En sådan
viktig tematik gäller i dag genetiken och den forensiska arkeologins
tekniska landvinningar och starka populära genomslag på senare
år. Alltmer raffin ade metoder för att utvinna dna ur även mycket
små och illa bevarade rester av mänsklig vävnad öppnar sig som nya
tunnlar tillbaka till människans och förmänniskornas äldsta historia.
Som ett kritiskt komplement till denna forskning behövs det fortsatta
satsningar på den humanistisk-historiska sidan för att belysa hur det
historiska medvetandet alltid också vilar på bakomliggande motiv,
begär och begreppsliga konstruktioner liksom på politiska projekt,
där tankar om ”arv”, ”gemenskap” och det ”historiska” aktualiseras i
nygamla konstellationer. Här har programmet varit med om att initiera ett samarbete med en forskargrupp vid Köpenhamns universitet
som också arbetar med dessa meta-arkeologiska frågor.
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Forskningsprogrammets uttalade syfte var att samla en bred grupp
forskare från olika discipliner och lärosäten för ett ”gemensamt utforskande av historiemedvetandets aktuella förvandlingar” utifrån
parametrarna ”tid”, ”minne” och ”representation”. Målet beskrevs
delvis i termer av ett ”kartläggande” och ”samlande” av det historie
teoretiska området med målet att också bidra till att utveckla ”ett
kritisk-refl xivt historiemedvetande för de humanistisk-historiska
vetenskaperna”. Premissen för programmet var att forskarsamhället
och kulturen i stort sedan fle a decennier var inbegripna i en komplex
och delvis motstridig förvandling i sitt sätt att erfara, tänka, begreppsliggöra och teoretisera men också att praktiskt relatera till historien
och det historiska. Samtidigt som den mer specialiserade historieteorin på många håll fortsatte att kretsa kring kunskapsteoretiska frågor
om det historiska vetandets narrativitet och sanningsanspråk, hade
historien själv i och med murens fall 1989 och apartheid-regimens
upphörande i Sydafrika 1994 öppnat upp det historiska rummet i en
mer konkret, på samma gång existentiell och politisk mening. Mot teser om ”historiens slut” stod bilden av det historiska som ”gengångare” och ”hemsökelse”. Mot den traditionella historiens tonvikt på
distans och objektivitet ställdes det levande förflutna som förbrytelse,
sorg, försoning och rättvisa. Det förflutna trängde sig oåterkalleligt
på. Det kollektiva och kulturella minnet hade därtill trätt fram som
ett ramverk för att studera den levda historien, liksom intresset för de
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tekniker och medier genom vilka historia traderas och iscensätts, och
historieproducenternas ansvar i detta.
Utmaningen har bestått i att utveckla en mer samlad bild av detta
komplexa och delvis motsägelsefulla fält i förvandling, att rita kartor
men också att skapa nya orienteringsinstrument och utforska nya stigar genom att sätta skilda teoretiska perspektiv i dialog, som medieteori och hermeneutik, som begreppshistoria och postkolonial kritik.
Programmets främsta bedrift är att för första gången någonsin
ha lyckats skapa en samlad teoretisk bild av och strategi för hur skapandet och upprätthållande av historiemedvetande kan förstås. Det
är inte möjligt att greppa detta ur ett begreppshistoriskt och diskurs
teoretiskt perspektiv, lika lite som det låter sig analyseras bara med
politisk-sociologiska verktyg. En undersökning av det historiska
medvetandet måste kunna arbeta längs alla parametrar samtidigt och
undersöka hur det tekniskt mediala alltid samverkar med det politiskt
etiska, och hur hela frågeställningen i slutändan aldrig helt kan upphäva den grundläggande refl xivitet som består i att forskaren själv
är situerad som en handlande och ansvarstagande agent i centrum av
detta komplex. Att verkligen ha mätt upp detta territorium och sett
vad som behövs för att teoretiskt kunna verka på fältet är programmets unika bidrag till historieteorin i dag. Ingenstans i världen har en
liknande transdisciplinär satsning genomförts, även om det finns ett
flertal centra som specialiserat sig på någon aspekt av detta fenomen.
Under arbetet med att kartlägga tidserfarenhet och tidshorisonter
har intresset också alltmer kommit att rikta sig mot rum och historiens materiella dimensioner, inte minst genom en starkare tonvikt
på den tekniskt och konstnärligt gestaltade minneskulturen och på
fysiska institutioner, såsom museet. Men det är samtidigt viktigt att
understryka att som en bild av historiens och den historiska erfarenhetens former förblir ”det rumsliga” ändå en metafor. Det är just på
grund av att tid och historia till sist inte låter sig fångas i rumsliga kategorier – med dess linjer, rörelser och dimensioner – som den utgör
en så unik utmaning. Vi lever alla ständigt mitt uppe i det historiska,
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som något som omger oss och som ibland kan tyckas vara i färd att
helt omsluta nuet i traditionalismernas ramverk, ibland vara på väg
att för alltid gå förlorat i en allt snabbare teknisk-social utveckling.
Det historiska kan framträda som långa systemiska skeenden, men
också som enskilda vittnesmål från liv som levts. Att lära sig tänka
historien är att röra sig genom dessa olikartade partikulära och tidrumsliga landskap, där människan både finner och förlorar sig själv,
där hon ena stunden kan tycka sig bottna och höra hemma, för att i
nästa ögonblick, i en okänd rörelse, se sig utslungad i en anonymitet.
Mötena mellan och sammanvägningen av så olikartade perspektiv
har gjort det möjligt att visualisera det historiska medvetandet som
på samma gång ett vetande och en erfarenhet, och som en alltid situerad praktik.
Insikten om hur det förflutna alltid uppträder för oss förmedlat
genom den situation i vilken vi befinner oss, ställer krav på en fördjupad kritisk och självrefl xiv praktik. I dag visar det sig bland annat
i återkommande frågor om vår positionsbestämning, om var i det
historiska ”vi” befinner oss, om ”vi” kanske lämnat en viss epok bakom oss eller tvärtom rör ”oss” mot dess fullbordan. Frågorna ställs
huruvida ”vi” i väst – för det är fortfarande ofta utifrån en sådan
otematiserad västlighet som dessa frågor formuleras – lämnat ”vårt”
historiska medvetande bakom oss och trätt in i ”presentism”, som
namnet på en ny ”tidsregim”. Frågan ställs om detta ”vi” förlorat
både framtiden och det förflutna och i stället tagit plats i ett accelererande horisontlöst nu, där ”vi” inte längre bryr oss om de långa
tidsperspektiven. Kritiska röster hörs om att vår tidsliga närsynthet
gör oss oförmögna att bemöta de överhängande globala hot och kriser som världen i dag ställer oss inför, såväl som de konflik er där
historien tycks ha tagits som gisslan i identitetsbekräftande minnes
politik. Befinner sig människan rentav i ”det post-historiska”? Är
hon på väg att lämna det mänskliga bakom sig (post-humanism),
eller står hon snarare i begrepp att träda in i en ny geologisk epok,
definie ad av att jorden nu är hennes egen skapelse (antropocen)?
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Förslagen på positionsbestämningar avlöser i dag varandra i ett
ofta rastlöst sökande efter en nuets bestämning. Snarare än att bara
bidra till denna pågågende självdiagnostik har forskningsprogrammet
betonat vikten av att visualisera och kartlägga historiemedvetandets
samtida förvandlingar i relation till dess mer generella villkor. Endast
genom att både röra sig djupare in mot det egna nuet och samtidigt
utveckla mer allmänna beskrivningar av hur historiskt medvetande
skapas och upprätthålls går det att utvinna begreppsliga redskap för
att refl xivt kunna uppehålla sig i det historiskas mångdimensionella fält som på samma gång forskare och medverkande. Inför frågan
var vi befinner oss i historien måste följdfrågan ställas: vad för slags
verklighet är det historiska som hela tiden tycks driva oss att söka en
sådan orientering? Inför frågan vilken epok vi för närvarande träder
in i, måste det kronotopiska (tids-rumsliga) begäret än en gång genomlysas i sitt anspråk på överblick, klassifikation och begreppslig
kontroll. Vi måste också kunna ställa frågan om vilka som egentligen
omfattas av detta ”vi” som ”för närvarande” eventuellt träder in i
”något nytt”.
Våra begrepp och kunskapsteoretiska ramverk har ofrånkomligen
stor betydelse för hur även denna historia berättas och diskuteras. Då
många samhällen i dag slits sönder i strider om tradition, hemma
hörighet och arv är det av särskilt vikt att kunna förstå det historiska
medvetandet som en existensform, som till sin natur utgör ett osäkert
mellanrum där människan oavbrutet ställs till svars för sin tidsligt
historiska orientering.
Forskargruppen har därför mot slutet prövat att tänka historien
i termer av begrepp som ethos och hemvist, vilket var namnet på den
avslutande stora konferensen vid Sigtunastiftelsen hösten 2015 och
titeln på det utgivna trebandsverket Historiens hemvist (2016). Det avsiktligt provokativa begreppet hemvist ställer en rad frågor i retur:
Vad menas med hemvist? Har historien verkligen en sådan? Är det
inte tvärtom just hemvist den saknar? Eller snarare: är det inte just
denna illusion hos tidigare mänskligheter som ”vi” nu lämnat bakom
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oss, när historien visat ”oss” att alla föreställningar om ursprung och
hemmahörighet är konstruerade och imaginära berättelser med vilka
en utkastad och exilerad mänsklighet fåfängt och kanske övermodigt
inrättar sig i tiden? Poängen är dock att situationen är mer komplicerad än vad en vedertagen ”konstruktivism” vill göra gällande. Om
”det historiska” betecknar ett existentiellt rum till vilket människor
på olika sätt är hänvisade och där de både söker och förväntar sig att
finna sig själva också i sin historicitet och historisering, så gäller det
i dag att lära sig ta plats i detta rum på ett både refl xivt och ansvarstagande sätt.
Vid programmets tillkomst hade den politiska laddningen i frågor
om kulturarvet inte framträtt lika klart som den gör i skrivande stund.
Sedan några år ligger dessa dock högt på såväl den teoretiska som den
praktiskt politiska agendan, genom en våg av nynationalistisk politik
runtom i världen som drar in nationella kulturarvsinstitutioner i nya
förhandlingar, men också genom terrordåd mot materiell kultur, som
Islamiska statens sprängningar av delar av Palmyras ruiner. Vi står i
dag inför uppgiften att tänka arv och ärvande som grundläggande
existentiella kategorier på nya sätt: vad innebär det att vara en arvtagare och vad är det egentligen att ha eller bära på ett arv, som ett
sätt att existera i ”ett efter”, att vara en efterföljare, i betydelsen att
både behöva bära det förflutna och uppfinna en framtid utan självklar
hemvist?
Att tänka över dessa frågor kommer att få ökad aktualitet fram
över, i synnerhet som ett kritiskt komplement till nya forskningssatsningar på biologiskt arv och härkomst som utnyttjar framsteg
inom analysen av mänskligt dna. Här har den kritiska historieteorin
en uppgift att möta ett ofta förenklat sätt att tänka arv och härkomst
utan att sätta det i ett större sammanhang i termer av vad det innebär
att bebo ett tidsligt historiskt rum.
Ett annat, besläktat begrepp som kan komma att få en fördjupad
betydelse framöver, och som också vuxit fram ur programmets gemensamma diskussioner, är tanken på delad historia (shared history).
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Om historien ofta framställs som det som någon eller några har, blir
det angeläget att kritiskt utforska hur och på vilka sätt historien är
delad och spridd.
Dessa utvecklingslinjer kan knytas till frågan om hur vi i dag ser
på begreppet tradition. Inom den moderna hermeneutiska filo ofin,
som den utvecklades av Hans-Georg Gadamer, kom tradition att ges
en positiv innebörd som ett namn på den produktiva förförståelse
som är förutsättningen för att historisk förståelse överhuvudtaget ska
vara möjlig. Bara den som redan står på en plats, i ett språk, i en gemenskap, har möjlighet att dechiffrera det förflu na. Från den kritiska
teorins sida betonades däremot traditionens hämmande, normerande
och även repressiva effekt. Att utveckla ett kritiskt, emancipatoriskt
medvetande skulle enligt detta synsätt tvärtom kräva en frigörelse
från just traditionen, som ett namn på nedärvda värdestrukturer och
ingrodda hierarkier, till förmån för ett ideal om en delad rationalitet. Detta försök att ge nytt liv åt upplysningsprojektets universalism
krockade i sin tur mot kritiken att idéer om universella värden och
sanningsanspråk riskerar att slå över i blinda maktanspråk som inte
ser att också det universella måste utgå från en plats och en situation,
eller med andra ord just en tradition.
Striderna mellan dessa positioner har sedan dess präglat den humanistisk-teoretiska debatten i skiftande konstellationer under snart
ett halvsekel. För den som i dag vill utveckla ett på samma gång kritisk-emancipatoriskt och situerat historiskt medvetande kvarstår det
därför att finna begrepp, bilder och strategier för att tänka tradition
och traditionalitet på nya sätt.
Under ett av seminarierna med forskare från programmet och institutet WiSER vid University of the Witwatersrand i Johannesburg
hösten 2014 uppstod en diskussion om just detta omstridda begrepp
och hur det eventuellt skulle kunna vidareutvecklas till ett kritiskt
verktyg. Marcia Sá Cavalcante Schuback från forskningsprogrammet
skisserade en beskrivning av traditionen som också ett namn för det
mellanrum som utgörs av ett delat liv efter döden och före födseln,
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där de efterlevandes ansvar består i att bära de förflutnas världar in
mot en kommande framtid. I en replik lyfte filo ofen Achille Mbembe först fram hur begreppet tradition i postkoloniala samhällen ofta
kommit att fungera som ett redskap för reaktionära och reaktiva politiska strävanden och som en förevändning för godtycklig maktutövning och marginalisering av olika grupper. Han påpekade bland
annat hur tradition knutits till en specifik etnicitet som ett namn
på sociala normer och strukturer som binder vissa levande till vissa
döda.
Samtidigt betonade Mbembe att traditionsbegreppet, i linje med
det Sá Cavalcante Schuback sade, kan rymma en mångtydighet och
potentiell öppenhet mot ett annat slags framtid, under förutsättning
att vi just kan tänka den på nya sätt. Som en fortsättning på detta tankespår föreslog han att man kunde föreställa sig förbindelsen
mellan de döda och de levande också i termer av begreppet ancestralitet. Föregångaren eller anföräldern (ancestor) kan då ses som både
en medskapare av de levandes livsvärld och som någon som har en
plats bland de levande. I motsats till den tyranniske anföräldern, som
fjä trar de efterlevande vid det förgångna genom krav på efterlevnad
och lydnad, kan en god anförälder vara någon som inte förväntar sig
något specifikt av de efterföljande. Som en bild för tradition kan då
anföräldern visualiseras som på samma gång närvarande och avskild
från de efterlevande, som en närvaro som i sig rymmer en öppenhet
mot en framtid. Via dessa nya bilder och metaforer vill Mbembe skissera hur till synes förbrukade begrepp som tradition och ancestralitet
inte nödvändigtvis behöver förkastas av den som söker ett mer kritiskt och emancipatoriskt förhållningssätt.
Det är i en sådan svår belägenhet som det kritiska tänkandet kring
historien befinner sig i dag, spänt mellan en emancipatorisk och universell strävan att beakta det partikulära och situerade, samtidigt som
det omges av starka krafter som återigen vill göra historien till en
identitetsbildande och normerande kraft. För en humanistisk praktik
som ser som sin uppgift både att verka för en befrielse av nuet mot
[89]

Tid, minne, representation

det kommande och för att förflutna orättvisor inte glöms, krävs nya
begrepp för att tänka det historiska medvetandet.
Under ett seminarium ordnat av forskargruppen med historikern
Joan Scott i mars 2011 fi k hon frågan hur hon under åren navigerat
mellan att vara historiker och feminist: hur har den emancipatoriska
och kritiska hållningen kunnat förenas med gott historiskt hantverk?
Scott betonade vikten av att inte låta tolkningsprocesser och nyfi enhet avstanna. Att fortsätta fråga, att inte nöja sig med svaren och att
”hålla fallet öppet” (to not close the case) var centralt, något som oavvisligen drar med forskaren själv in i verksamheten. Den som ser sig själv
som utövare av kritik får inte stanna vid en viss grupp eller identitetsbildning, utan bör ständigt söka efter att frilägga motsägelser och
att öppna platser för nya slags interventioner. I detta bör forskaren
själv låta sig dras in, i vetskap om att till sist bara vara en av många
aktörer i en värld där människan måste orientera sig inte endast i ett
föränderligt nu utan också i ett föränderligt då, som kommer henne
till mötes i ständigt nya konstellationer.
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