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Abstract

”Fashion is the eternal recurrence of the new. Are there nevertheless motifs of redemption precisely 

in fashion?” This question, left unanswered in Walter Benjamin’s late text “Central Park”, is the 

point of departure for this thesis. Benjamin is both adamant and explicit in his critique of fashion’s 

alienating influence on the collective, but despite this he seems at times to ascribe to it some kind of 

revolutionary potential. The most well-known instance of this is the 14th thesis of “Theses on the 

Concept of History”. There, Benjamin compares the ”tiger’s leap” of sartorial citation to the 

historical leap of the Marxist revolution. Employing Benjamin’s philosophy of history as a 

theoretical framework, this thesis examines the roles ascribed to fashion in The Arcades Project, in 

order to elaborate on its political potential in Benjamin’s late thinking, as well as to understand this 

potential in light of Benjamin’s critique of fashion as fetishism and phantasmagoria.  

Keywords: Walter Benjamin, Fashion, The Arcades Project, Theses on the Concept of History, 

Utopia, Fetish, Revolution.  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Inledning
 

”Husen, dem vi bebo, äro urtidskojor i jämförelse med den 

konception av en människoboning vi bära inom oss.” 

Edith Södergran 

Bakgrund, syfte och frågeställning 
”Modet är det nyas eviga återkomst. – Finns det trots detta ansatser till en räddning i modet?”  Detta 1

fragment ur Walter Benjamins sena text ”Centralpark” är utgångspunkten för denna undersökning. 

Att Benjamin som marxistisk tänkare – om än en idiosynkratisk och synkretistisk sådan – fördömer 

modet som falskt medvetande, fetischism och distraktion kommer knappast som någon 

överraskning. Desto mer slående är det att Benjamin likväl inte tycks förmå befria sig från en tanke 

om ett uns av revolutionär potential i modet. Trots att Benjamin för det allra mesta är bitande i sin 

kritik av modets passiviserande effekt på individen och kollektivet, återkommer olika varianter av 

denna tankegång om en ansats till en räddning på ett flertal ställen i hans texter. Från 1927 fram till 

sin död 1940 arbetade Benjamin på det som skulle bli hans magnum opus, ett vittomfattande 

studium av 1800-talets parisiska passager vilket skulle teckna bilden av kapitalismens urhistoria. I 

det överflöd av anteckningar och excerpter som Benjamin samlade i olika tematiskt organiserade 

konvolut,  idag kända som Passagearbetet,  intar modet en framträdande roll (Ulrich Lehmann 2

hävdar t.o.m. att Georg Simmels essä om modet är Passagearbetets mest citerade enskilda verk ). 3

Kanske skulle Benjamin, om han fått bli färdig, här ha preciserat sin förhoppning om en subversiv 

kärna i modet, men så blev det alltså inte. Anteckningarna i Konvolut B i Passagearbetet, vilket bär 

rubriken ”Mode”, är till största delen inriktat på modets repressiva och fetischistiska dimensioner. 

Utspridda i de övriga konvoluten finns emellertid ett antal anspelningar på modets historiska eller 

politiska sprängkraft. I ”Historiefilosofiska teser”,  den sista text som Benjamin hann förfärdiga 4

innan sin död, finns hans kanske mest precisa formulering om modets potential: modets sätt att 

 Walter Benjamin, ”Centralpark”, i Bild och Dialektik, red. Carl-Henning Wijkmark (Göteborg: Daidalos, 1

2014), s. 171.

 Walter Benjamin, Passagearbetet: Paris, 1800-talets huvudstad. Band 1 (Stockholm: Atlantis, 2016).2

 Ulrich Lehmann, Tigersprung: Fashion in Modernity (Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2000) s. 3

256.

 Walter Benjamin, ”Historiefilosofiska teser”, i Bild och Dialektik, red. Carl-Henning Wijkmark (Göteborg: 4

Daidalos, 2014).
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citera estetik ur det förflutna beskrivs här som ägande en formell likhet med den marxistiska 

revolutionens historiska brytpunkt. Av denna anledning förefaller det som om svaret på gåtan om 

modets dubbelnatur i Benjamins tänkande – om ett sådant alls kan formuleras – lämpligen borde 

sökas med utgångspunkt i hans sena historiefilosofi. Denna uppsats syfte är, följaktligen, att 

undersöka modets repressiva och utopiska dimensioner i Benjamins sena tänkande med 

historiefilosofin som ramverk. Mitt intresse gäller särskilt den i högsta grad öppna frågan om hur – 

eller om – det med Benjamin går att tänka modet som en plats för en större eller mindre politisk 

subversivitet. Benjamins historiefilosofi ställer upp konstruktionen, snarare än det deskriptiva 

samlandet av fakta, som det ideala historiematerialistiska förfaringssättet. Min avsikt är att här 

förfara på ett liknande sätt med Benjamin själv: att inte bara förevisa modets till synes oförenliga 

aspekter i hans filosofi, utan att med historiefilosofins hjälp presentera ett förslag på hur dessa kan 

förstås i ljuset av varandra och därmed presentera en tänkbar lösning på frågan om modet som en 

ansats till en räddning. 

Material 
Primärlitteraturen utgörs av Benjamins ”Historiefilosofiska teser” och Passagearbetet (första 

bandet i Atlantis svenska nyutgåva). Referenser till den senare görs enligt Benjamins eget system (t 

ex K 2, 3) där detta använts, och för övrigt med sidnummer. Den renodlade kommentarlitteraturen 

till ”Historiefilosofiska teser” är förvånansvärt liten, och Michael Löwys Fire Alarm: Reading 

Walter Benjamin’s ’On the Concept of History’  utgör i detta avseende ett undantag. Utöver en ren 5

exegetik situerar Löwy teserna såväl idéhistoriskt som i förhållande till Benjamins sammantagna 

produktion, vilket har bidragit till såväl rekonstruktionen av Benjamins historiefilosofi som 

avgränsandet av undersökningen. Susan Buck-Morss’ The Dialectics of Seeing: Walter Benjamin 

and the Arcades Project  är ett ambitiöst och omfattande försök att rekonstruera Passagearbetet så 6

som det skulle ha kunnat se ut om det blivit färdigt. Buck-Morss är textnära i sin läsning och 

presenterar ett tematiskt uppbyggt bidrag till systematiserandet av Benjamins anteckningar. Vad 

gäller frågan om modet förhåller sig Buck-Morss tämligen skeptiskt till dess eventuella politiska 

potential. Detta skiljer henne radikalt från Ulrich Lehmann, som i sitt modestudium Tigersprung: 

Fashion in Modernity tillmäter Benjamins tanke om tigersprånget en central plats i sin läsning av 

 Michael Löwy, Fire Alarm: Reading Walter Benjamin’s ’On the Concept of History’ (London: Verso, 2016).5

 Susan Buck-Morss, The Dialectics of Seeing: Walter Benjamin and the Arcades Project (Cambridge, 6

Massachusetts: MIT Press, 1999).
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modet som en plats för politiskt motstånd under moderniteten. Sammantaget är sekundärlitteraturen 

vald med den trefaldiga avsikten att kommentera primärlitteraturen, definiera och diskutera 

problemområdet, samt att erbjuda olika infallsvinklar i Benjamins tänkande. Motsättningen mellan 

Löwy och – i synnerhet – Lehmann, vilka i första hand intresserar sig för de utopiska och 

subversiva dimensionerna i Benjamins tänkande, och Buck-Morss, som fäster betydligt större vikt 

vid Benjamins tankar om falskt medvetande och repression, är i detta avseende produktiv. 

Metod och avgränsning 
Denna uppsats ställer frågan om modets politiska potential mot bakgrund av Benjamins begrepp om 

historien och det utopiska i ”Historiefilosofiska teser” och Passagearbetet. Del 1 utgår från 

”Historiefilosofiska teser” och är fördelad på två kapitel, varav det första behandlar det utopiska och 

det andra historiefilosofin, framförallt historiens öppenhet och icke-kontinuitet. Benjamins begrepp 

om historien och det utopiska rekonstrueras genom läsningar av nyckelpassager ur 

”Historiefilosofiska teser”, varvid såväl Passagearbetet som sekundärlitteraturen används för att 

situera och veckla ut tesernas kompakta framställning. Denna inledande del bildar ett teoretiskt 

ramverk för del 2, i vilken det är Passagearbetet som intar den mest framträdande platsen. De tre 

kapitlen i del 2 undersöker olika aspekter av modets roll i Benjamins sena tänkande för att slutligen 

sammanföra dessa till en helhetsförståelse av Benjamins till synes disparata förståelser av modet. I 

kapitel 3 behandlas relationen mellan utopi och ting, vilket utmynnar i en diskussion av modets 

utopiska dimensioner och dess citerande som ett benjaminskt kontinuitetsbrott. I kapitel 4, vilket är 

tillägnat modets repressivitet, presenteras fetischismen och den eviga återkomsten. I Kapitel 5 ställs, 

med sekundärlitteraturens hjälp, läsningen av Passagearbetet mot en läsning av den fjortonde 

historiefilosofiska tesen för att presentera ett svar på frågan om modets politiska potential. 

Uppsatsen avslutas med en sammanfattande diskussion. 

I rekonstruktionen av Benjamins historiefilosofi har jag lämnat bort det närmare preciserandet av 

den ”historism” mot vilken Benjamin kontrasterar sin egen historiefilosofi. Detta skulle ha burit för 

långt från ämnet, och är för övrigt av ringa intresse för undersökningen av modet. Historismen 

uppträder i denna uppsats, liksom i ”Historiefilosofiska teser”, som en stum polemisk motpart mot 

vilken Benjamins historiebegrepp kan skrivas fram. Vidare har jag valt att utelämna diskussionen 

om det explicit teologiska i Benjamins historiefilosofi för att bereda plats åt en noggrannare analys 

av de för undersökningen mer relevanta tematikerna. I detta stödjer jag mig på metaforen om 
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dvärgen och schackautomaten i den första historiefilosofiska tesen,  där Benjamin inskärper att de 7

teologiska momenten i hans historiematerialism kan – eller rentav bör – uttryckas med ett icke-

teologiskt språk. 

 Benjamin, ”Historiefilosofiska teser”, s. 181.7
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Del 1: Historiefilosofiska teser

1. Utopi och katastrof 
I Passagearbetet skriver Benjamin att hans tänkande ”förhåller sig till teologin som läskpappret till 

bläcket. Det är genomträngt av den”.  En liknande plats kan den utopiska tematiken sägas inta: den 8

utopiska tematiken är ständigt närvarande i hans sena tänkande. Att närma sig denna allt 

genomsyrande tematik innebär således att göra ett nedslag på en punkt i hans tänkande för att 

därifrån rulla upp helheten. I detta inledande kapitel ska vi göra just detta med utgångspunkt i en 

läsning av den andra historiefilosofiska tesen, där Benjamin skriver ihop lyckan med förlösningen 

på ett sätt som pekar utöver det individuella och mot det utopiska: 

”Till de mest anmärkningsvärda särdragen i det mänskliga psyket”, säger Lotze, ”hör 
föreningen av höggradig själviskhet i enskildheter och en allmän avsaknad av avund hos 
samtiden gentemot den framtid som ska efterträda den.” Reflexionen leder fram till 
antagandet att vår bild av lyckan är alltigenom färgad av den tid som vårt eget 
levnadslopp nu en gång hänvisat oss till. […] Det är med andra ord så att vår föreställning 
om lyckan är oupplösligt förknippad med den om förlösningen.  9

Slutsatsen att lyckan och förlösningen är ”oupplösligt förknippade” med varandra härleds i 

passagen ovan till antagandet av det historiskt specifika i bilden av lyckan. Sambandet är inte 

omedelbart uppenbart försåvitt man inte tar i beaktande att Benjamin här talar om lyckan som bild 

och som föreställning – som något som kan ”väcka vår avund” – men inte som aktualitet. Bilden av 

lyckan ska här alltså förstås just som bild, som något som träder i det avbildades ställe. Denna bild 

är ett föremål för en längtan som uppkommer i och gentemot sin egen samtid, och det är just denna 

historiskt bestämda dimension som för Benjamin signalerar dess samhörighet med förlösningen. I 

sin läsning av denna tes formulerar Michael Löwy en användbar definition av förlösningen: ”the 

fulfilment of what could have been, but was not”.  Detta ”kunde-ha-varit” uppträder som en mer 10

eller mindre artikulerad bild av lycka, mot vilket det reella sakförhållandet, alltså samtiden, kan 

framträda som en brist. Det är mot denna uppfattning av samtidens brist som föreställningen om en 

förlösning svarar. Tanken om förlösningen ingår alltså i bilden av lyckan som dess negativa 

moment, som ett identifierande av skillnaden mellan det innevarande och ”hur det kunde ha varit”. 

 Benjamin, Passagearbetet, N 7 a, 7.8

 Benjamin, ”Historiefilosofiska teser”, ss. 181-182.9

 Löwy, op. cit., s. 30.10
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Detta tema transponeras, som Micahel Löwy också noterar,  från det individuella till det politiska i 11

överföringen av denna förståelse på historien. Benjamin fortsätter:  

Med föreställningen om det förflutna, som historien ser som sitt åliggande, förhåller det 
sig på samma sätt. Det förgångna är försett med ett facit, som blir tillgänlig med tiden och 
som pekar framåt mot förlösningen. […] Vi är, liksom varje tidigare släkte, utrustade med 
en svag gnista av messiansk energi som det förgångna har rätt att kräva att vi gör bruk 
av.   12

Det förflutna skulle alltså genomsyras av tanken om förlösningen ”på samma sätt” som bilden av 

lyckan, med andra ord som en känsla av brist. När det förflutna hos Benjamin syns peka mot 

förlösningen är det inte som ett stegvist närmande genom framsteget, utan som en i varje tid 

närvarande dröm om ett annat samhälle. Det att varje generation besitter en svag messiansk kraft 

kan sålunda förstås som kopplat till bilden av lyckan: som en förmåga att identifiera det fält i vilket 

förlösningen kan träda i kraft och därmed chansen att frambringa den. I ”Centralpark”, som är 

ungefär samtida med teserna, skriver Benjamin att ”Framåtskridandets begrepp bör förankras i 

katastrofens idé. Att det ’fortsätter i samma stil’ är just katastrofen”.  Det katastrofala – eller med 13

de historiefilosofiska tesernas terminologi: ”undantagstillståndet” – är hos Benjamin oskiljaktligt 

från mänskligt lidande och det klassherravälde som för honom framstår som dess upphov. I den 

åttonde historiefilosofiska tesen återkopplar Benjamin till detta när han skriver att ”Traditionen 

bland de undertryckta” vet berätta att det ”undantagstillstånd som vi lever i” i själva verket ”är 

regel”.  För att upphäva det ständigt pågående katastrofala undantagstillståndet och därmed 14

framkalla ett ”verkligt undantagstillstånd” – en realitet som inte är katastrofal – måste man tillägna 

sig en förståelse av historien som speglar denna insikt.  Den till synes paradoxala förståelsen av ett 15

historiskt normaltillstånd som ett ständigt pågående undantag är förstås möjligt i den mån som 

realiteten kan mätas mot något annat, nämligen en bild av lyckan och tanken om förlösningen som 

dess negativa dimension.  

 Ibid.11

 Benjamin, ”Historiefilosofiska teser”, s. 182.12

 Benjamin, ”Centralpark”, s. 173.13

 Benjamin, ”Historiefilosofiska teser”, s. 185.14

 Ibid.15
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I tes III vidareutvecklar Benjamin tanken om förlösningen i dess mer revolutionära aspekter. 

Förlösningen är här den punkt från vilken mänskligheten ”slutgiltigt kan ta sitt förflutna i 

besittning”, vilket betyder att den dittillsvarande historien blir möjlig och nödvändig att återberätta i 

sin helhet, ”utan att skilja mellan stort och smått”.  Denna hågkomst och den vikt som Benjamin 16

tillmäter den sammanfaller med förlösningen: historiens lidande försonas i och med hågkomsten av 

alla dess instanser i dess upphävande. Löwy kommenterar: ”So long as the sufferings of a single 

human being are forgotten, there can be no deliverance.”  Detta förefaller till en början tvetydigt. I 17

Benjamins tes beskrivs förlösningen som prerekvisit för hågkomsten, medan den enligt Löwys 

förståelse istället skulle följa av hågkomsten. Detta är emellertid inte så motsägelsefullt som det 

först kan verka: den mänsklighet som ska återberätta och därmed förlösa det förflutnas umbäranden 

måste först förlösas från sin samtid. I tes XII skriver Benjamin: ”Den historiska insiktens subjekt är 

den kämpande, undertryckta klassen själv. Hos Marx uppträder den som den sista förslavade, som 

den hämnande klassen, som i generationers namn för de besegrades befrielseverk till slut.”  Genom 18

att frigöra sig från klassamhället så som det uppträder i dess egen tid kan ”den hämnande klassen” 

möjliggöra åminnelsen och försoningen av de undertryckta klassernas lidande genom hela historien. 

Den svaga messianska kraft som en sådan klass gör bruk av verkar i alla dittillsvarande epoker i och 

med att den verkar i dess egen tid: ”Som blommor vänder sina kalkar mot solen så strävar också allt 

som varit, i kraft av ett slags gåtfull heliotropism, att vända sig mot den sol som är under uppgång 

på historiens himmel.”  Benjamin vidgar här begreppet om förlösningen: den förlösning från en 19

samtid som beskrivs i tes II, visar sig gälla den dittillsvarande mänskliga historien överhuvudtaget. 

Den revolutionära omgestaltning av samhället som Benjamin hoppades på blir därmed synonym 

med skapandet av det rum varifrån den slutgiltiga historieskrivningen blir möjlig – den egalitära 

historieskrivning som Benjamin tecknar konturen av i tes III är slutgiltigt möjlig först i och med 

infriandet av en egalitär politisk situation. Det ligger sålunda i historiefilosofins intresse att 

underordna sig kampen för frambringandet av denna situation – ”Politiken erhåller primat över 

historien”.   20

 Ibid., s. 182.16

 Löwy, op. cit., s. 34.17

 Benjamin, ”Historiefilosofiska teser”, s. 188.18

 Ibid., s. 183.19

 Benjamin, Passagearbetet, K 1, 2.20
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2. Tiden ur led – tillgängliga terränger 
En historiefilosofi som erkänner politikens primat måste med nödvändighet överskrida en rent 

deskriptiv historiografi, och den historiska sanningen är för Benjamin följdriktigt detsamma som 

dess politiska användbarhet i samtiden. Benjamins historiematerialist skriver historia för sin 

samtid,  och det resultat som eftersträvas är att ”det förflutna försätter nutiden i ett kritiskt läge”.  21 22

Detta innebär till en början att det inte är frågan om att uppdaga eviga sanningar, utan snarare om  

att konstruera fruktbara sådana. Vidare kan vi ur detta utläsa att historiens utfall för Benjamin 

förblir osäkert – att studera historien innebär inte att blottlägga dess inneboende tendenser, utan att 

konstruera vapen i samtidens öppna kamp om framtiden. Om Benjamin i tes XII ovan beskriver 

Marx som deterministisk i sin övertygelse om proletariatets förestående seger, är det i detta 

avseende polemiskt menat. Benjamin själv förblir skoningslöst kritisk mot såväl ortodoxmarxistisk 

historiedeterminism som den tanke om en ouppnåelig regulativ idé vilken han tillskriver den tyska 

socialdemokratin.  För Benjamin är det utopiska varken historiens télos eller den idé om 23

”mänsklighetens oändliga perfektibilitet”  som strukturerar ett framåtskridande, utan en dröm om 24

ett annat samhälle som uppkommer i och formas av en viss tid, och vars förverkligande alltid är 

ovisst. I detta kapitel ska vi undersöka hur Benjamins politiska historiesyn formuleras i polemik 

mot den vagt definierade historiografi som han betecknar som ”historistisk”. Vår utgångspunkt blir 

en läsning av tillägg A till ”Historiefilosofiska teser”, där han i koncentrerad form formulerar de för 

vår undersökning viktigaste aspekterna av sin historiefilosofi. Tillägget följer i sin helhet: 

Historismen nöjer sig med att etablera ett kausalnexus sammansatt av olika moment i 
historien. Men inget sakförhållande är historiskt, redan därför att det står som orsak. Det 
blev det senare, postumt, genom händelser som kanske av årtusendens avstånd är skilda 
från det. Den historiker som har detta som utgångspunkt upphör att låta händelsernas 
kedja rinna mellan fingrarna som ett radband. Han inregistrerar den konstellation som 
hans epok kommit att bilda med en noga avgränsad tidigare epok. Han etablerar på detta 
sätt ett begrepp om samtiden som den ”nutid” i vilken skärvor av den messianska tiden 
finns insprängda.  25

 Benjamin, ”Historiefilosofiska teser”, s. 191.21

 Benjamin, Passagearbetet, N 7 a, 5.22

 Se t. ex. trettonde historiefilosofiska tesen. Benjamin, ”Historiefilosofiska teser”, s. 189.23

 Benjamin, ”Historiefilosofiska teser”, s. 189.24

 Ibid., s. 192.25
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I denna passage kan vi identifiera fyra bärande tematiker, nämligen kausalnexuset, radbandet, 

konstellationen och den messianska tiden. Passagen om kausalnexuset aktualiserar frågan om 

historiens öppenhet. Radbandet är emblematiskt för Benjamins kritik av den slutna historiens 

kontinuerliga tid, medan konstellation och ”nutid” betecknar hans egen historiefilosofis 

konstruktiva princip.  Den avslutande passagen om messiansk tid pekar dessutom mot en 26

undersökning av de subversiva benjaminska temporaliteter vars närmare undersökning förläggs till 

kapitlen om modet.  

Frågan om orsakssammanhanget (”kausalnexus”) blir här vår ingång i Benjamins kritiska 

historiefilosofi. Vad som står på spel i denna korta passage är dels en kritik av en historiografi som 

subsumerar den enskilda erfarenheten genom att förstå historien som en serie historiska ”moment”, 

och dels den mer avgörande frågan om det förflutnas slutenhet. Vad gäller den enskilda 

erfarenhetens irreducibla intensitet i Benjamins historieskrivning, har vi redan sett att hågkomsten 

av den enskilda erfarenheten i dess enskildhet, såväl som av dess dröm om lycka/förlösning, för 

Benjamin hänger ihop med den historiska förlösningens möjlighet. Tidigare har vi tagit fasta på just 

denna revolutionära aspekt av tredje tesens deklaration att ”ingenting som hänt i historien bör ges 

förlorat”.  Men i denna formulering ligger även frågan om det skeddas oåterkallelighet: den 27

benjaminska hågkomsten levandegör inte ett inert historiskt objekt för fantasin, den förlöser genom 

att omvärdera postumt – den ”kommer ständigt på nytt att ifrågasätta varje seger som de härskande 

någonsin vunnit”.  Detta innebär att det förhållningssätt som Benjamin identifierar som 28

historismens i tes XVII inte kan vara gångbart för honom. Historismen sammanställer, skriver 

Benjamin, ”ett massivt uppbåd av fakta för att fylla ut den homogena och tomma tiden.”  Att 29

förhålla sig till historiska händelser som ”fakta” är förstås att förhålla sig till dem som vore de 

avslutade och – åtminstone i teorin – möjliga att en gång för alla slå fast. I termer av den utopiska 

tematik vi sett hos Benjamin skulle detta emellertid betyda att det förflutnas ouppfyllda drömmar är 

oåterkalleligen förspillda, och när Benjamin i fjärde tesen beskriver klasskampen som något som 

”återverkar långt bakåt i tiden”,  är det i direkt polemik mot just denna historiesyn. I Konvolut N i 30

 Ibid., s. 190.26

 Ibid., s. 182.27

 Ibid., s. 183.28

 Ibid., s. 191.29

 Ibid., s. 183.30
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Passagearbetet har Benjamin upptecknat ett brev från Max Horkheimer, daterat till 1937,  där 31

denne skriver: ”Det förflutnas oförrätter har ägt rum och är avslutade. De ihjälslagna är verkligen 

ihjälslagna … Om man tar den oavslutade karaktären på allvar måste man tro på Yttersta domen 

…” Benjamin försvarar sig: ”Dessa tankegångars korrektiv består i övervägandet att historien inte 

endast är en vetenskap utan även en form för att minnas. Det vetenskapen har fastslagit kan minnets 

inlevelse modifiera. Minnet kan förvandla […] det avslutade (lidandet) till något oavslutat.”  Det 32

förflutnas lidande måste ständigt göras oavslutat i inlevelsen, och den totala hågkomst vid historiens 

slut som Benjamin skisserar i tes III upphöjer denna inlevelse till platshållare för just ”Yttersta 

domen”. Det till synes triviala påståendet i tillägg A, att händelser blir orsaker ”först i efterhand”, 

blir i ljuset av detta signifikant: händelser kan inte reduceras till fakta i en kausal kedja just därför 

att de inte är avslutade. ”I efterhand” blir en falsk konstruktion så länge händelsen inte är avslutad, 

alltså så länge som historien förblir oförlöst. Detta kanske kan klargöras genom att undersöka den 

till synes motsägelsefulla användningen av begreppet ”inlevelse” hos Benjamin. Bara något år efter 

att han har beskrivit sitt förhållningssätt till historien med denna term, använder han den i 

Historiefilosofiska teser, men nu för att beskriva Fustel de Coulanges råd att bortse från allt som 

hänt efter den punkt i historien som studeras. Denna metod, som Benjamin med stor kraft tar 

avstånd ifrån, beskriver han nu som ett ”inlevelseförfarande”.  Frågan blir givetvis hur dessa 33

inlevelser skiljer sig åt, och ledtrådar finns i Benjamins beskrivning av de Coulanges’ 

inlevelseförfarande: de Coulanges måste, för att kunna vara samtida med det förflutna, försöka 

föreställa sig att han är kronologiskt samtida.  Detta avslöjar en förståelse av det förflutna som 

något slutet, såtillvida att det inte har del i det som efterträtt det. Tidigare epoker blir ansamlingar av 

data att tränga in i, något som inte angår samtiden mer än att den senare måste förställa sig för att 

”kunna förstå” den tidigare. Den historiska inlevelse som Benjamin själv förordar har istället 

karaktären av en inlevelse i något som är samtida i kraft av att det, liksom samtiden, inte är förlöst. 

Man kunde kanske kalla Benjamins inlevelse, till skillnad från de Coulanges’, solidarisk. Benjamin 

kan uppfatta sig själv som samtida med det förflutna därför att det förflutna och samtiden förenas av 

sina ouppfyllda drömmar om ett klasslöst samhälle. Lehmann: ”Benjamin ascribes to all former 

epochs a multitude of expectations that had been left unfulfilled.”  I bristen såväl som i 34

förlösningens möjlighet är alla generationer, med Benjamin, samtida med varandra. 

 Datering enligt Löwy, op. cit., s. 31.31

 Benjamin, Passagearbetet, N 8, 1.32

 Benjamin, ”Historiefilosofiska teser”, s. 184.33

 Lehmann, op. cit., s. 230.34
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När Benjamin i tillägg A ovan talar om att ”låta händelsernas kedja rinna mellan fingrarna som ett 

radband”,  kan vi därmed förstå detta som en beskrivning av det slutna förflutnas temporalitet. 35

Denna ”historistiska” linjära tidsuppfattning kännetecknas för Benjamin av en tanke om ett 

enkelriktat och ohejdbart tidsligt framskridande genom ”en homogen och tom tid”.  Nuet blir i 36

denna historieåskådning den försvinnande punkt som ständigt låter det förflutna stelna som 

orubbliga facta bruta bakom sig. Benjamins nu är istället ett slags rum, utbruten ur kronologins 

oåterkallelighet som en chans till förlösning:  

Idén om en samtid som inte är en övergång utan där tiden står för vad den är och har nått 
en vilopunkt, kan den historiske materialisten inte avstå ifrån. Ty denna idé definierar just 
den samtid som han för sin del skriver historia för.   37

Detta nu bildar ett slags stabil terräng som förblir öppen mot det förflutna, och där den benjaminska 

åminnelsen alltså är möjlig. Motsättningen mellan idén om historien som en ”kedja av händelser” 

och Benjamins historiefilosofiska projekt har fått sin mest berömda framställning i nionde tesens 

bild av ”historiens ängel”: 

Han har sitt anlete vänt mot det förgångna. Där en kedja av händelser  träder fram inför 
våra ögon, där ser han en enda katastrof som oavlåtligt hopar ruiner på ruiner och slungar 
dem för hans fötter. Han ville nog gärna dröja kvar, uppväcka de döda och sammanfoga 
det som slagits i stycken. Men en storm blåser från paradiset, som gripit tag i hans vingar 
och är så stark att ängeln inte längre kan sänka dem. Denna storm driver honom 
oemotståndligt in i framtiden, som han vänder ryggen, alltmedan ruinhögen framför 
honom växer upp till himlen. Det som vi kallar framåtskridandet är denna storm.  38

Här återser vi det ständiga undantagstillståndet och tanken om en retroaktiv förlösning, såväl som 

idén om framåtskridandet – identifierad som allierad med det förra i en komplott mot den senare. 

För att det ska vara möjligt att ”dröja kvar” vid det förflutna och ”uppväcka de döda”, måste ett 

annat, porösare, begrepp om historien etableras. Istället för en kronologisk linje i vilken historien 

placeras in som en rigid kontinuitet av data, formulerar Benjamin en metod för åminnelse där det 

 Benjamin, ”Historiefilosofiska teser”, s. 192.35

 Ibid., s. 18936

 Ibid., s. 191.37

 Ibid., s. 186.38
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historiska konstrueras icke-kontinuerligt och föränderligt med utgångspunkt i nutiden (”Jetztzeit”). 

I faktumets ställe träder konstruktionen, den historiska insikten som en medveten handling i en 

specifik historisk situation. Det politiska bereds härmed sin plats i skapandet av historia, och det 

förflutna såväl som den historiska sanningen förblir öppet mot samtidens politiska kamper. Då 

historien inte kan tänkas om det stabila sediment i vilket en historieskrivning kan tränga in i med 

sina mätinstrument, blir det ”vilande” benjaminska nuet istället den fasta punkt varifrån en viss 

historisk sanning kan bli synlig. Detta samtidens primat över det förflutna, som bildar parallell med 

politikens primat över historien, beskriver Benjamin i Passagearbetet som ”Den historiska 

åskådningens kopernikanska vändning”.  Det är emellertid inte så att Benjamin enbart upptäcker 39

parallaxfelet och därmed förfaller till relativism – i Passagearbetet skriver han följande om den 

historiska sanningens status: 

Ett bestämt avståndstagande från begreppet ”tidlös sanning” är befogat. Dock är sanning 
inte – som marxismen påstår – endast en tidsbunden förståelsefunktion [i Eilands & 
McLaughlins engelska översättning ”a merely contingent function of knowing” ], utan är 40

knuten till en tidskärna som återfinns både i det förstådda och i själva förståelsen.   41

Den funktion som Benjamin här tilldelar ”tidskärnan” fylls i Historiefilosofiska teser på ett liknande 

sätt av nutiden. Att denna delade kärna i båda fallen identifieras som tid är av största vikt: Benjamin 

konstruerar här ett alternativ till den i teserna kritiserade positivistiska-kvantitativa 

tidsuppfattningen. En typ av tid som samtiden kan dela med en specifik, från den själv avlägsen 

epok, måste rimligen förstås både som utrustad med specifika kvaliteter och som stående utanför 

varje linjär kronologisk progression. Nutiden är ett solidariskt igenkännande av en kvalitativ 

samtidighet mellan två epoker, som får en ”minnesbild” att ”blixtlikt aktualiseras i ett ögonblick då 

det är fara på färde”.  Om nutidens konstruktiva funktion skriver Benjamin i tes XIV: ”Historien är 42

föremål för en konstruktion, vars underlag inte utgörs av den homogena och tomma tiden utan av 

den tid som är uppfylld av ’nutid’.”  Nutiden är en tid i tiden, den öppning in i det förflutna som 43

möjliggör konstruktionen. 

 Benjamin, Passagearbetet, N 10, 2.39

 Benjamin, The Arcades Project (Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University 40

Press, 2002), N 3, 2.

 Benjamin, Passagearbetet, N 3, 2.41

 Benjamin, ”Historiefilosofiska teser”, s. 183.42

 Ibid., s. 190.43
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Den historiska konstruktionens syfte är inte, som Benjamin skriver i tes VI, att utröna ”’hur det 

egentligen var’”,  utan att förändra hur det verkligen är. Den historiska konstruktionen är ett 44

”tigersprång”  från samtiden, ut ur historiens kontinuitet, och in i en svunnen epok. Tigerns språng 45

är ett språng efter ett byte: det som ”döljer sig i djungeln av vad som en gång varit” nedläggs och 

hämtas in i samtiden, där det kan fungera som bränsle för dess politiska kamper. Löwy skriver: 

”The ’tiger’s leap into the past’ consists in rescuing the heritage of the oppressed and drawing 

inspiration from it in order to break into and halt the present catastrophe.”  I den solidariska 46

identifieringen med det förflutnas kamper under bilden av lyckan/förlösningens tecken kan 

samtidens kamper hämta inspiration och näring (varför hämndlystnaden intar en osedvanligt 

upphöjd plats i Benjamins revolutionära vision, se t ex  tes XII). Men i språnget ligger något mer än 

det byte som nedläggs: genom den koninuitetsbrytande rörelsen spränger tigersprånget historien på 

ett sätt som utmanar hegemonin och faktiskt också konstituerar bytets näringsvärde. Språnget 

utraderar det tidskontinuum som ligger mellan den utbrutna epoken och den egna samtiden, och att 

på detta sätt bryta ut en epok ur historien är också i viss mening att bryta ut den ur sig själv: det som 

bryts ut är inte en epok i sin historiska fakticitet, utan precis det i den som bär på nutid. På detta sätt 

kan epokens utopiska drömmar räddas undan dess faktiska ”katastrofala” verklighet. Låt oss gå till 

Benjamins eget exempel: I tes XIV tänker sig Benjamin att Robbespierre i det gamla Rom 

identifierade ”ett med nutid laddat förgånget som han bröt loss ur historiens kontinuum”.  Nutiden 47

blir en grund för identifiering, vilken möjliggör ett utbrytande. Även om den romerska 

republikanismen, inordnad på sin anvisade plats i den gängse historiska temporaliteten, knappast 

kan betraktas som ett egalitärt och frihetligt mönstersamhälle, kan den tjäna som utopisk inspiration 

väl den brutits loss ur sin historiska infattning. Det är här viktigt att komma ihåg, att historien för 

Benjamin – till skillnad från hos Marx – inte kan förstås som en serie klasskamper, vilka ”varje 

gång slutade med en revolutionär omgestaltning av hela samhället [dvs en seger för den 

revolutionära klassen] eller med de kämpande klassernas gemensamma undergång.”  För Benjamin 48

är den linjära historien tvärtom att betrakta som klassherraväldets obrutna genealogi: ”Var och en 

 Ibid., s. 183.44

 Se ibid., s. 190.45

 Löwy, op. cit., s. 87.46

 Benjamin, ”Historiefilosofiska teser”, s. 190.47

 Karl Marx och Friedrich Engels,  Det kommunistiska partiets manifest (Linköping: Bokförlaget Nixon, 48

2004.), s. 29.
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som intill denna dag avgått med segern marscherar med i det triumftåg som de idag härskande 

iscensätter över dem som i dag ligger på marken.”  Att identifiera nutiden hos den romerska 49

republiken och bryta ut den ur denna linjära historia är därmed i sig en typ av revolutionär handling, 

såtillvida att detta i sig, genom uppbrytandet av klassherraväldets organisering av tiden, redan är ett 

räddande av det som hotar gå förlorat i historien. Löwy skriver, apropos det exemplariska 

utbrytandet av Rom: 

Wrenched out of its context, it becomes an explosive to be used in the battle against the 
monarchy, by interrupting a thousand years of royal continuity in the history of Europe. 
The present revolution feeds on the past, the way the tiger feeds on what he finds in the 
forest.  50

Att genom ett historiskt ”tigersprång” bryta den kontinuerliga historien, är detsamma som att stilla 

den storm som driver på historiens ängel, att – om så bara för ett ögonblick – hejda katastrofen. I 

denna mening skapar brytandet av den kontinuerliga tiden en instans av den situation för åminnelse 

och upphävande som formuleras i tes III. 

 Benjamin, ”Historiefilosofiska teser”, s. 185. 49

 Löwy, op. cit., s. 88.50
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Del 2: Modet

3. Utopi och tigersprång 
I det föregående kapitlets diskussion om kontinuitetsbrottet i Benjamins filosofi har den fjortonde 

historiefilosofiska tesen redan tangerats på flera ställen. Låt oss nu stanna upp vid denna 

nyckelpassage och dess beskrivning av den icke-kontinuerliga tiden: 

Historien är föremål för en konstruktion, vars underlag inte utgörs av den homogena och 
tomma tiden utan av den tid som är uppfylld av "nutid". Sålunda var för Robespierre det 
antika Rom ett med nutid laddat förgånget som han bröt loss ur historiens kontinuum. 
Franska revolutionen uppfattade sig själv som ett återuppståndet Rom. Den citerade det 
gamla Rom precis på samma sätt som modet citerar en klädedräkt ur det förgångna. 
Modet har väderkorn för det aktuella var det än döljer sig i djungeln av vad som en gång 
varit. Det är tigersprånget in i det förgångna. Det är bara det att det äger rum på en arena 
där den härskande klassen för kommandot. Samma språng under historiens fria himmel är 
det dialektiska språnget, varmed Marx menade revolutionen.  51

Frågan om modets politiska potential, som väcktes av fragmentet ur ”Centralpark” kan, i och med 

denna passage, ställas på ett mer precist sätt, nämligen: vilken är räckvidden av denna modets 

likformighet med den revolutionära gesten, d.v.s. kan det i modet tänkas ligga en kraft som kan 

tjäna till en utbrytning från den arena där ”den härskande klassen för kommandot”, så att 

tigersprånget kan upprepas ”under historiens fria himmel”? För att försöka besvara denna fråga 

vänder vi oss nu till en läsning av  Passagearbetet, i vilket vi med ledning av tes XIV ska undersöka 

hur vi kan förstå modets utopiska, fetischistiska och temporala dimensioner i Benjmins sena 

tänkande, samt för att, avslutningsvis, presentera ett försök att förstå Benjamins anspelningar på 

modets revolutionära potential i ljuset av hans långt mer explicita kritik av dess fetischkaraktär.  

I konvolout G i Passagearbetet beskriver Benjamin den franske karikatyrtecknaren J. J. Grandville 

som den ”trollkarl”  som svarar mot varans fetischkaraktär: ”Grandvilles spetsfundigheter är ett bra 52

uttryck för det som Marx kallade varans ’teologiska griller’.”  En av de Grandevilleska bilder som 53

fascinerade Benjamin föreställer fashionabla plagg och accessoarer, draperade på olika hängare och 

 Benjamin, ”Historiefilosofiska teser”, s. 190.51

 Benjamin, Passagearbetet, G 7, 2.52

 Ibid., G 5 a, 2.53
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galgar så att de liknar människor i samspråk (se bild ovan).  De frånvarande mänskliga individerna 54

har endast efterlämnat sina former, som det sätt på vilket kläderna fylls ut av tomrummet. Här har 

det döda tinget usurperat och ersatt människan i interaktionen – samtidigt som människan har 

lämnat omisskännliga spår i tinget. Denna bild motsvarar i många stycken Benjamins beskrivningar 

av modet i Passagearbetet: modet som fetischism är de levande individernas dödsfiende, men som 

en ansamling ting utgör det också arkeologiska lämningar i vilket det utopiska har lämnat sina spår. 

Detta kapitel kommer att behandla denna senare aspekt, medan modets fetischkaraktär presenteras i 

det nästföljande.  

I sin första exposé över Passagearbetet skriver Benjamin om det märkliga faktum att de nya 

funktionella möjligheterna hos tekniska landvinningar under 1800-talet, i det här fallet glas och järn 

som byggnadsmaterial, till en början inte utnyttjas. Istället domineras användandet av dessa material 

av bekanta, rentav reaktionära former: ”Dessa byggmästare gör bjälkar efter pompejanskt mönster 

och fabriker som knyter an till bostadshus”.  Detta har, skriver Benjamin, sin motsvarighet i den 55

 Bilden är tagen från Buck-Morss, op. cit., s. 100.54

 Benjamin, Passagearbetet, s. 78.55
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kollektiva fantasin, då den frammanar ”önskebilder” i vilka ”det nya genomsyras av det gamla”.  I 56

dessa önskebilder ”försöker kollektivet såväl upphäva som försköna ofullkomligheten hos den 

sociala produkten liksom också bristerna i samhällets produktionsordning”.  Kollektivet får, i 57

denna bildfantasis dröm, ”se den närmast följande [epoken] rullas upp i bilder”.  Annorlunda 58

uttryckt: den kollektiva fantasin skapar en viss utopisk fantasi om framtiden som förlösningen från 

samtiden, och vi kan därmed förstå önskebilderna i första exposén som svarande mot bilden av 

lyckan/förlösningen i ”Historiefilosofiska teser”. Denna beskrivning av önskebilderna är av intresse 

för vår undersökning av två skäl. För det första: Benjamin visar här hur drömmen om förlösningen 

är sammansatt av impulser från den nyaste utvecklingen och av de uråldriga utopiska bilder, de 

”element av ett klasslöst samhälle”, som ”är lagrade i kollektivets undermetvetna”.  Jämförelsen 59

med järnkonstruktionerna låter oss dra slutsatsen att kollektivets anteciperande dröm om den 

närmast följande epoken uppkommer i skärningspunkten mellan en upplevd brist i det rådande och 

nya, ännu outforskade materiella möjligheter. Denna utopiska drömbild konstrueras enligt samma 

mönster som modets tigersprång: mytiska föreställningar om det klasslösa samhället, som har en 

aktualitet i samtiden, bryts ut ur det förflutna genom ett citerande. Buck-Morss: ”The real 

possibility of a classless society in the ’epoch to follow’ the present one, revitalizes past images as 

expressions of the ancient wish for social utopia in dream form.”  Kopplingen mellan utopisk 60

fantasi och historiskt koninuitetsbrott är därmed etablerad. 

För det andra avsätter denna dröm, enligt Benjamin, upptäckbara spår ”i tusentals konfigurationer i 

det dagliga livet: från de bestående byggnadsverken till de flyktiga modena”.  Detta är avgörande: 61

när Benjamin på detta sätt förstår den utopiska fantasin som objektiverad i en viss estetik i 

arkitektur och mode, gör han den tillgänglig för vår undersökning. Ett plagg eller en byggnad som 

färgats av den utopiska bildfantasin skänker denna en objektivitet och en tillgänglighet som gör att 

den kan bli objekt för en historiefilosofi. En utopisk dröm har ju, när den framträder i mode och 

arkitektur, med nödvändighet förmedlats genom en viss objektiv historisk situation – genom 

produktionsmedlen och genom marknaden, på vilken den nu uppträder. En estetik som 

 Ibid, s. 79.56

 Ibid.57

 Ibid.58

 Ibid., s. 80.59

 Buck-Morss, op. cit., s. 114.60

 Ibid., s. 80.61
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massproduceras eller produceras för massan kan, i större utsträckning än den svårgripbara 

individuella fantasin, förstås som uttryck för något kollektivt. Dessutom utgör dessa 

produktionsmedel, med vilket här avses totaliteten av den tekniska utvecklingen i en viss tid, 

utopins faktiska möjlighetsbetingelse: drömmen om ett annat samhälle är beroende av de tekniska 

landvinningar som skulle kunna användas för att förverkliga ett sådant samhälle. En 

överflödskommunism kräver ett överflöd; fritidslinjen disponibel fritid. Buck-Morss:  

Wishes and dreams are psychological categories which for Benjamin have no immediate 
status as philosphical truth […] Benjamin was reluctant to rest revolutionary hope 
directly on imagination’s capacity to anticipate the not-yet-existing. Even as wish image, 
utopian imagination needed to be interpreted through the material objects in which it 
found expression, for […] it was upon the transforming mediation of matter that the hope 
of utopia ultimately depended: technology’s capacity to create the not-yet-known.”   62

Som vi redan sett i tes XIV tar sig denna materialiserade förmedling mellan nytt och gammalt i 

modet formen av ett citerande av en viss estetik ur det förgångna (i analogi med de tidiga 

järnkonstruktionernas citerande av antika former): ”Det skådespel i vilket det allra nyaste gång på 

gång tar form förmedlat av det svunna, utgör modets dialektiska skådespel”.  Mötet mellan nytt 63

och gammalt är emellertid flyktigt, eftersom önskebilderna drivs av en ständig oro: de genomsyras 

av ”den eftertryckliga ambitionen att ta avstånd från det föråldrade – vilket emellertid är detsamma 

som det nyss förgångna”.  Även detta kan vi förstå i relation till det sätt på vilket outforskade 64

tekniska möjligheter i en viss tid sätter den utopiska fantasin i rörelse: ”det nyss förgångna” måste 

för en sådan fantasi framstå som uråldrigt i den mån som de möjligheter som retat den då ännu inte 

existerade. Ju mer den tekniska utvecklingens tempo stegras under kapitalismen, desto oroligare blir 

alltså önskebilderna, och därmed den estetik som uttrycker dem: ”Den förändring [i den tekniska 

utvecklingen] som kan iakttas kring år 1800 dikterar tempot för konsten och ju snabbare detta 

tempo blev, i desto högre grad utbredde sig på alla områden modets herravälde.”  I konvolut B 65

skriver Benjamin att ”Varje generation upplever den förra generationens moden som det 

verksammaste antiafrodisakum den kan föreställa sig.”  När en viss utopisk drömkonstellation 66

 Buck-Morss, op.cit., ss. 114-115.62

 Ibid., B 1 a, 2.63

 Ibid., s. 79.64

 Ibid., G 1, 1.65

 Ibid., B 9, 1.66
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förlorar sin gångbarhet inför nya tekniska förutsättningar, återstår bara dess misslyckande och 

förfallande till fetisch – förra säsongens mode avslöjar sig som en ”bitter satir mot kärleken”;  67

drömbilden, och med den modet, söker negationen. Det modets ”väderkorn för det aktuella” som 

beskrivs i tes XIV är just denna förmåga att ständigt, liksom Robbespierre och jakobinerna, ”i 

djungeln av vad som en gång varit” identifiera ”ett med ’nutid’ laddat förgånget”  och i en brytning 68

med tidens kontinuitet hämta upp det. Resultatet är inte förståelse eller genomlysning, varken av det 

nuvarande eller av det förgångna, utan drömbilden av en potential så som den ”kunde ha” eller 

skulle kunna realiseras. Benjamin skriver: ”Det är inte så att det förgångna kastar sitt ljus på det 

nuvarande eller det nuvarande sitt ljus på det förgågna, utan det är en bild, i vilken det svunna 

blixtlikt bildar en konstellation med nuet.”  Och denna ”bild” materialiserar sig alltså i en viss 69

estetik när modet ”citerar en klädedräkt ur det förgångna”  (detta citerande ska inte förstås som en 70

ren upprepning av det citerade, utan just som ett citat: något specifikt lyfts ur sitt sammanhang och 

infogas i ett annat). Modets tigersprång, vilket vi nu kan förstå i relation till samtidens materiella 

förutsättningar, är i sig ett brott med klassdominansens linjära tid – i modet praktiseras alltså redan 

ett brukande av historien som för Benjamin är grundläggande för det revolutionära brottet: modets 

språng har en formell likhet med ”det dialektiska språnget, varmed Marx menade revolutionen”.  71

I konvolut K i Passagearbetet gör Benjamin en kompletterande koppling mellan mode och 

kontinuitetsbrott, vilken är värd att citera i sin helhet: 

Det sägs att den dialektiska metoden handlar om att göra rättvisa åt föremålets konkreta 
historiska situation. Men det räcker inte. Det handlar när det gäller föremålet lika mycket 
om att göra rättvisa åt intressets konkreta historiska situation. Och denna situation är 
förutbestämd genom att den prefigureras i detta föremål [Gegenstand, min anm.], men 
framför allt genom att den konkretiserar detta föremål i sig självt, låter dess tidigare vara 
fortsätta framåt in i det nuvarande (det vakna tillståndets) högre konkretion. Hur detta 
nuvarande (som minst av allt är ’nutidens’ nuvarande tid – utan något stötvis kommande, 
intermittent) i sig betyder en högre konkretion – denna fråga kan den dialektiska metoden 
inte besvara inom framstegsideologin, utan endast inom en historieåskådning som i allt 
övervunnit detta perspektiv. I en sådan historieåskådning borde man tala om 
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 Benjamin, ”Historiefilosofiska teser”, s. 190.68

 Benjamin, Passagearbetet, N 3, 1.69

 Benjamin, ”Historiefilosofiska teser”, s. 190.70
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verklighetens tilltagande förtätning (integration), i vilken allt förgånget (i sin tid) kan 
erhålla en högre aktualitet än i det dåvarande existerande ögonblicket. Denna högre 
aktualitet kommer till uttryck i den bild som vilken och i vilken den kan uppfattas. Och 
denna dialektiska genomarbetning och aktualisering av förgångna sammanhang är provet 
på den aktuella handlingens sanning. Det innebär: Den antänder dynamiten som ligger i 
det svunna (och vars egentliga gestalt är modet). Att förhålla sig så till det svunna betyder 
att inte längre behandla det i historiska utan i politiska kategorier.  72

Om vi läser denna passage utifrån modets horisont så som den konsturerats ovan, kan vi genast 

förstå föremålet som ett ting, en lämning, en viss typ av krås på en klänning. Tinget bär, redan i den 

tid som är dess upphov, på den kvalitet som kan komma att bli aktuell i en viss annan tid. Dess 

kommande aktualitet är emellertid inte tillgänglig i samtiden – aktualiteten kan avtäckas först i det 

vakna tillståndets högre grad av konkretion. Det är här nödvändigt att ta med i beräkningen, att 

befolkandet av en epok för Benjamin är detsamma som att vara försjunken i dess dröm – att lämna 

en epok är detsamma som att vakna upp från den. Den utopi som låg förborgad i objektet förblev 

alltså omedveten i drömmen, men får i en annan tid – en tid med andra materiella förutsättningar  – 

en ”högre konkretion”, en aktualitet. Aktualiteten – det aktuella – kan vi i och med tes XIV koppla 

samman med nutiden. Den nutid som modet identifierar i ”en klädedräkt ur det förgångna”  blir 73

begriplig som sådan först i efterhand, i och med tigersprånget från den senare epok som den 

resonerar med. Det är viktigt att här inte missta den senare epokens uppvaknande ur den tidigare för 

ett uppvaknande ur myt och falskt medvetande överhuvud taget. Uppvaknandets högre nivå av 

konkretion är ”stötvis kommande, intermittent”  eftersom uppvaknandet ur en epoks dröm sker när 74

man redan försjunkit i nästa – den vakna förståelsen av en viss epok uppkommer i en senare epoks 

egna drömvärld. Det är alltså inte i första hand fråga om en vakenhet som sådan, utan en vakenhet i 

förhållande till en viss överstånden tids sömn. Vakenheten som sådan kan bara komma stötvis, 

eftersom förståelsen befinner sig i sin egen dröms (sitt eget falska medvetandes) förvrängande fält. 

När Benjamin utesluter nutiden ur den vakna förståelsen, kan vi alltså förstå nutiden som ett i 

drömmen inneboende moment: när ett föremål eller en epok ur det förflutna blir aktuellt i vår egen 

tid, är det för att den uppvaknade receptionen av det på ett produktivt sätt samklingar med 

samtidens drömvärld. Nutiden är ett moment i den drömmens list och oro som Benjamin beskriver i 

 Benjamin, Passagearbetet, K 2, 3.72
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första exposén  – känslan av att vara samtida grundar sig i delade erfarenheter av klassamhällets 75

förhistoriska tid, i vilken en dröm kan känna igen sig i en annan dröm. Det revolutionära 

identifierandet av nutiden hos en förrevolutionär epok ur det förflutna är alltså i sig ett insegel på  

att den stora Revolutionen ännu inte genomförts. På samma sätt förhåller det sig med modet: 

utopins förmedlande av det förflutna och det mest samtida sker just därför att utopierna ännu inte 

infriats. Dynamiten som ligger i det svunna kan antädas i och med det historiska igenkännandet, när 

samtidens blick på det förflutna möter det förflutnas ännu ouppfyllda dröm om framtiden, vilken 

ställer ett anspråk på den tid i vilken den redan ”borde ha” realiserats. Genom att läsa ovanstående 

fragment från Passagearbetet tillsammans med tes XIV, kan vi förstå dynamiten i det svunna som 

korresponderande med det aktuella, i ”Historiefilosofiska teser”, vilket modet genom sitt väderkorn 

för detsamma identifierar, hämtar upp  genom tigersprånget och gestaltar som mode. 

4. Fetisch och evig återkomst 
Men modet gör alltså, vilket vi vet från tes XIV, detta gestaltande – denna förmedling av utopi och 

objekt, nutid och samtid – ”på den arena där den härskande klassen för kommandot”.  Denna arena 76

är givetvis det kapitalistiska samhället, och detta innebär i sin tur att modet är en farkost med vilken 

utopin ger sig ut på marknaden som vara. Benjamin citerar Simmel: ”En artikel uppstår inte 

någonstans för att sedan komma på modet, utan varuartiklar produceras för att komma på modet.”  77

Kollektivets försök att genom önskebilden ”såväl upphäva som försköna”  samhällets 78

ofullkomlighet uppträder som en viss estetik, och i det fashionabla (till skillnad från det rent 

funktionella) plagget är det förstås just estetiken som sätter varans egentliga varukaraktär. 

Varucirkulationens logik anvisar därmed utopin dess bytesvärde. Bildfantasins pendlande mellan 

extremer begränsas i modet till ett slags suspension mellan ”Dess yttersta extremer: frivoliteten och 

döden”.  Frivoliteten och döden betecknar de två huvudsakliga sätt på vilket modets fetischism 79

verkar: döden motsvarar plaggets dimension av fetischistiskt objekt och frivoliteten den 

fetischistiska temporalitet som kännetecknar modet som vara. Detta kapitel kommer att i korthet 

redogöra för dessa två poler i modet.  

 Ibid., ss. 99-101.75
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I modet uppträder döden ”’övervunnen och bibehållen’”  i och med att det leder begärets intresse 80

från individen och dess levande kropp till de döda varuting den utvändigt smyckas med. Liksom på 

Grandvilles bild träder fetischerna i människans ställe: 

Alla moden står i motsättning till den organiska världen. Varje mode agerar kopplare 
mellan den levande kroppen och den oorganiska världen. Modet tillvaratar likets 
rättigheter gentemot den som lever. Fetischismen, som betvingas av den oorganiska 
världens sex-appeal, är dess livsnerv.  81

Modet uppträder här som den marxistiska alienationens mest hudnära form: relationen mellan 

människor reduceras i begäret på ett direkt sätt till relationer mellan ting. På marknaden, skriver 

Benjamin, uppträder människan endast ”som typ”,  dvs som representant för en målgrupp. Ett 82

mänskligt begär som riktas mot de personliga uttryck som tillhandahålls av marknaden, är alltså 

riktat mot ett ting som signifierar ett tomrum, en samhälleligt abstrakt, av marknaden bestämd 

kategori. I modet identifierar individerna varandra och sig själva bokstavligen som ting på en 

marknad.  

Vid modets frivola pol är det istället ”livets naturliga nyskapelse” som uppträder ”’övervunnen och 

bibehållen’ genom nyheten”.  Här ”förlöjligar” modet istället (den naturliga) döden, genom att i 83

och med nyheten ha del i en för moderniteten utmärkande temporalitet som är raka motsatsen till 

kontinuitetsbrottets tigersprång.  Denna frivola temporalitet ”går ut på att eliminera varje avbrott 84

och plötsligt slut”,  vilket skapar en illusion av den rådande ordningens oförgänglighet, såväl som 85

av dess ständiga framsteg. Nyheten, nouveautén, är marknadens motsvarighet till önskebildernas 

ständiga oro:  

 Ibid., B 9, 2.80

 Ibid., B 9, 1.81
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Det nya är en kvalitet som är oavhängig av varans bruksvärde. Det är verklighets-
illusionens ursprung, vilken är oskiljaktligt förknippad med de bilder som det kollektiva 
omedvetna frambringar. Det är kvintessensen av det falska medvetandet, åt vilket modet 
uppträder som outtröttlig agent.   86

Det väsentliga i modet är dess nyhetskaraktär, och denna är ”verklighetsillusionens”, d.v.s. 

fantasmagorins upphov, åt vilket modet ”uppträder som outtröttlig agent”. Den ständiga förnyelsen i 

nyheten är skenbar och döljer en grundläggande stabilitet som är tvåfaldig: modets ständiga 

förnyande rörelse förblir sig alltid lik, och denna kamouflerar i sin tur ett klassamhälle som förblir 

oförändrat – nouveautén fångar, framhåller Benjamin, intresset ”bara när det inte finns något 

nytt”.  Detta ska emellertid inte förstås som en brist hos modet så mycket som dess egentliga 87

samhällsfunktion: modet fungerar ”som kamouflage för vissa bestämda önskningar hos den 

härskande klassen”  – nämligen dess ”motvilja mot stora förändringar”.  Modets 88 89

samhällsbevarande funktion uppfylls genom ett fantasmagoriskt förskjutande av perspektivet: som 

dödens hantlangare förskjuter modet begäret och identifikationen från den levande individen till 

tinget, liksom det i sin frivola dimension skapar en illusion av förändring som kamouflerar ett status 

quo. Att den frivola nyskapelse som kännetecknar modet ”förlöjligar”  döden och skyr avbrottet 90

innebär att dess utopiska innehåll saknar varje begrepp om en platsberedande förstörelse – modet 

gör aldrig upp med det som ska lämnas därhän utan är ständigt i rörelse. Det är detta som avses när 

Benjamin i fragmentet från ”Centralpark” beskriver modet som ”det nyas eviga återkomst”,  och 91

det innebär att det utopiska innehållet avpolitiseras i modet. Benjamin har definierat den politiska 

utopins funktion som ”den Sektor des Zerstörungswürdigen abzuleuchten”,  och om modets 92

utopiska innehåll betvingas av ”det nyas eviga återkomst” kan det inte fylla den kritiska funktion 

som gör utopin politisk: istället för att identifiera det som måste avbrytas och förstöras för att bereda 

plats åt något annat, förverkligar drömmen sig själv som dröm. Buck-Morss:  

 Ibid., s. 94.86
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 Ibid., B 4 a, 1.88
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”In the beginning of an era, there is an intuitive, ”too-early” apprehension of the future. 
[…] But if the anticipatory wish symbols that leave their traces on these creations have 
remained ’unconscious,’ this is another way of saying the collective is not even aware that 
it is dreaming – with the inevitable result that symbol turns into fetish, and technology, 
the means for realizing human dreams, is mistaken for their actualization.”    93

När önskedrömmen på detta varufierade sätt förverkligas omedelbart, går den miste om sin potential 

att väcka det sovande kollektivet, och leder istället djupare in i drömmen. Det är därför Benjamin, i 

citatet från första exposén ovan, beskriver nyheten som ”kvintessensen av det falska medvetandet”, 

åt vilket modet agerar ombud, och förstår den som ”oskiljaktligt förknippad” med den kollektiva 

bildfantasin.  Möjligen är det också denna tendens Benjamin har i åtanke i följande fragment från 94

konvolut K: ”De första väckningsimpulserna fördjupar sömnen.”  95

5. Ansatser till en räddning 
I analysen av modets utopiska och fetischistiska dimensioner hos Benjamin framstår modet så här 

långt som en alienerad utopism, ett sätt på vilket den utopiska fantasin fortlever mot sig själv på 

marknaden. De förhoppningar om en modets revolutionära potential som väcks i läsningen av några 

centrala formuleringar hos Benjamin tycks helt överskuggas av det sätt på vilket Benjamin förstår 

denna eventuella potentials faktiska aktualiserande som repression. I det följande kommer jag att 

argumentera för att modet likväl,  just i och med sin karaktär av alienerad utopi, faktiskt kan visa sig 

bära på ett minimum av subversivitet. För att identifiera detta måste vi gå till Benjamins 

beskrivning av de historiska omständigheterna för modets genombrott som samhällsfenomen. 

I konvolut B i Passagearbetet skriver Benjamin om 1800-talet att ”just under detta torra, fantasilösa 

århundrade flydde ett samhälles hela drömenergi med fördubblad intensitet in i modets 

ogenomträngliga, ljudlösa molnrike, dit förståndet inte ägde tillträde.”  Att förståndet inte äger 96

tillträde till modet har vi redan sett – Benjamin beskriver här den omedvetenhet som i modet 

förvandlar utopin till fetisch. Frågan är varför kollektivets drömenergi tar sin tillflykt till modets 

”molnrike”, och varför detta sker just under 1800-talet, ”detta torra, fantasilösa århundrade” som för 

 Buck-Morss, op. cit. s. 118.93

 Benjamin, Passagearbetet, s. 94.94

 Ibid., K 1 a, 9.95
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Benjamin framstår som kapitalismens urhistoria?  Redan i Benjamins formulering har ett tänkbart 97

svar faktiskt visat sig: det sekel som är skådeplats för kapitalismens konsolidering karakteriseras här 

som fantasi-löst, och fantasin är, som vi har sett, den plats där utopierna formuleras. I andra 

exposén beskriver Benjamin den historistiska syn, ”enligt vilket de historiska fenomenen består av 

en obegränsad serie av stelnade fakta”, som ”karakteristisk” för 1800-talet.  Vad detta betyder är att 98

klassherraväldet under 1800-talet knyter till sig den linjära, historistiska tidsuppfattningen, vilken 

står i motsättning till och hotar traditionens och hågkomstens porösa tidsuppfattning – och därmed 

traderingen av det utopiska. Historismen är det sätt på vilken den positivistiska vetenskapen gör 

historien till sitt föremål (I ”Historiefilosofiska teser kopplar Benjamin ihop historismen med 

Leopold von Rankes maxim om att undersöka ”hur det egentligen var” ), och när Benjamin 99

beskriver modet som ett molnrike bortom förståndet, kan vi alltså förstå det som en plats bortom 

historismen där utopin kan söka tillflykt. I modet förblir tiden porös och hågkomsten som historisk 

praktik förblir därmed möjlig, och det är därför som Benjamin i tes XIV framhåller just modet som 

exemplariskt för den tidspraktik som spränger den linjära tiden. I slutet av konvolut B, i en passus 

som är särskilt intressant eftersom den är ungefär samtida med både ”Centralpark” och 

”Historiefilosofiska teser”,  återknyter Benjamin till denna tematik: ”Modena är ett läkemedel 100

som på ett kollektivt plan ska kompensera glömskans ödesdigra verkningar. Ju mer flyktig en tid är, 

desto mer inriktad är den på modet.”  Glömskan kan vi nu koppla ihop med den historistiska 101

historiesynen, och dess verkningar är givetvis ödesdigra eftersom de innebär en förlorad kontakt 

med det förflutna, och därmed en utarmning av den politiska potentialen i samtiden. Men vilket är 

modets roll här? I ljuset av det ovan citerade stycket om modets molnrike, förefaller det som om 

modet  innebär en chans att stävja glömskans utbredning. Den flyktighet som gör modet så lockande 

har vi redan identifierat som den historistiska tidens kännetecken: som den försvinnande nupunkt 

som omedelbart kauteriserar och fastställer det förflutna som den hela tiden lämnar bakom sig. Ju 

mer en tid präglas av denna temporalitet, desto mer ”inriktad är den på modet” – för vilket det 

förflutna förblir öppet. Lehmann: ”Benjamin came to emphasize […] its [modets] sense of the 

 För en diskussion om urfenomen och 1800-talet som urhistoria, se Buck-Morss, op. cit., 58-77.97
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mythic, which offered a counterpoint to the threat of modern reification and rationalization, as well 

as providing a vehicle for aesthetic experience.”  102

Buck-Morss gör emellertid en diametralt motsatt läsning av denna nyckelpassage, där hon istället 

identifierar modet som glömskans upphov, som något som tränger ut det historiska minnet och tar 

dess plats:  

In the Hades of Greek and Roman mythology, the river Lethe caused those who drank of 
its waters to forget their former life. The effect on collective historical memory of 
satisfying the thirst for novelty through fashion was not otherwise.  103

Att Benjamin förstår modet som en i många avseenden repressiv samhällskraft torde vid det här 

laget stå klart, men att det skulle just vara tillgången till det förflutna som hotas av modet motsägs 

av tes XIV (det kan här vara värt att komma ihåg att Buck-Morss i The Dialectics of Seeing skriver 

om Passagearbetet och inte om ”Historiefilosofiska teser”). Det finns hur som helst två viktiga 

distinktioner att göra här. För det första talar Buck-Morss om det kollektiva minnet. Modet 

produceras för och presenteras på marknaden, där individens roll är konsumentens, där ”människan 

endast uppträder som typ”.  Marknadens paradox är att individen som konsument både reduceras 104

till en ”typ” och framstår som ett subjekt lösryckt ur sina samhälleliga (kollektiva) bestämningar. 

Det kollektiva minnet går verkligen förlorat i modet, eftersom det samhälleligt konkreta kollektivet  

inte sätts i spel på marknaden. För det andra är det värt att notera att det i Buck-Morss kommentar 

(såväl som i citatet på s. 23) är den substanslösa tillfredställelsen som verkställer glömskan: i modet 

kan kollektivets längtan efter det nya tillfredsställas inom ramarna för status quo, istället för att 

mobiliseras för att förverkliga den dröm om det klasslösa samhället som är dess upphov. Kruxet här 

är att en utopisk längtan tillfredsställs på ett omedelbart och omedvetet sätt, vilket förekommer och 

utesluter ett medvetandegörande som skulle kunna politisera utopin. Det är detta som Benjamin 

avser när han i tes XIV skriver att modet gör sitt tigersprång inom ramarna för klassamhällets 

ordning. Men faktum kvarstår att detta påstående är avsett att bestämma den politiska räckvidden av 

den citerandepraktik i modet som han otvetydigt kopplar ihop med hågkomstens icke-kontinuerliga 

temporalitet. Det som hotas av modet kan därmed inte vara minnet (och därmed konstruktionen av 
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det utopiska), utan måste istället vara minnets (klass-)medvetenhet. Sammantaget blir modets roll 

därmed något paradoxal: modet som myt och fantasmagori står i vägen för ett medvetet politiskt 

handlande, men är samtidigt en plats där de fantasier och det brukande av historien som skulle 

kunna leda ett sådant handlande kan fortleva. Att hågkomsten och utopin figurerar i modet visar sig 

redan av det faktum att kollektivet i modet kan få utlopp för sina utopiska-citerande drömbilder på 

ett omedvetet sätt. 

Om det ska finnas någon politisk ansats i modet, måste denna alltså sökas i modet som garant för 

fantasins fortlevnad i en fantasilös tid. För att kunna tillskriva blotta förekomsten av en utopisk 

fantasi en politisk potential måste vi återvända till Benjamins begrepp om historiens öppenhet. Vi 

påminner oss om att Benjamins syn på den historiska utvecklingen är radikalt präglad av det 

kontingenta – med Löwys formulering är den benjaminska tiden ”a time of possibilities, a random 

time, open at any moment to the unforeseeable irruption of the new”.  De utopiska möjligheterna i 105

den tekniska utvecklingen, vilka retar den utopiska fantasin till fabulerandet av nya konstellationer, 

bär därmed inte som sådana fröet till sitt eget förverkligande. För att åstadkomma en revolutionär 

omgestaltning av samhället krävs ett radikalt, kontingent brott med (för)historien – och det är därför 

som förekomsten av denna halvt omedvetna utopism i samspel med produktivkrafterna är så viktig 

för Benjamin. I lika hög grad som en genomgripande samhällelig omdaning är beroende av 

produktionsapparatens relativa förmåga att generera välstånd, beror den på förekomsten av en 

utopisk vision, som kan anvisa produktionsmedlen deras utopiska funktion. Buck-Morss: ”The 

technological capacity to produce must be mediated by the utopian capacity to dream – and vice 

versa.”  Att utopin i modet förblir avpolitiserad är en fråga om medvetenhet och ideologi, men 106

desarmerar inte fulltsändigt utopiska drömmen som sådan. Utopin behöver nämligen inte vara 

politiskt formulerad för att kunna ha en omstörtande verkan; Benjamin beskriver revolutionens 

utopiska dimension som analog med ett barns, visserligen omöjliga, försök att greppa månen, 

genom vilket det likväl lär sig att utföra griprörelsen.  På samma sätt finns drömbildens 107

revolutionära potential inte i tanken om dess förverkligande som sådan, utan i dess funktion som 

den utomhistoriska punkt mot vilken kraften som bryter historien riktar sig. Den specifika utopi 

som fantiseras i en viss tid är inte den samhälleliga omvälvningens mål så mycket som dess 

möjlighetsbetingelse. Förekomsten av en utopisk fantasi överhuvudtaget är med andra ord ett slags 
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grundförutsättning för varje revolutionär politisk potential. Modet är, betraktat på detta sätt, 

visserligen en alienerad utopism, inbegripen i varucirkulationens temporalitet – ”det nyas eviga 

återkomst” – men som skådeplats för det utopiska likväl en ansats till en räddning som kan 

aktualiseras i en annan tid.  
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Avslutning

Genom att sammanföra Passagearbetets undersökningar av modet med den fjortonde 

historiefilosofiska tesens beskrivning av modets tigersprång har vi kunnat förstå modet som en 

fristad för den icke-kontinuerliga historiska hågkomsten i historismens tidevarv, men också som en 

sfär där denna förblir omedveten. Modets subversiva potential, i den mån man kan tala om en 

sådan, har visat sig defensiv snarare än offensiv i det att den förefaller begränsad till ett 

uppbromsande av den historistiska glömskans utbredning. Den omedvetna historiska hågkomsten 

som praktiseras i modet sammanfaller givetvis inte med den i högsta grad medvetna hågkomst som 

Benjamin förknippar med förlösningen i tes III, och tycks inte heller som sådan kunna mobiliseras 

för frambringandet av den politiska situation i vilken en sådan blir möjlig. Även om modet kan 

fungera som kollektivets minne i en flyktig tid, är kontakten med det förflutna per se inte tillräcklig 

för att antända det svunnas dynamit: för Benjamin är det hågkomsten av det förgångnas lidande 

som kan skapa en politiskt fruktbar indignation och verkställa förlösningen – arbetarklassens 

revolutionära ”hat” och ”offervilja […] får sin näring av bilden av de förslavade förfäderna, inte av 

idealbilden av de befriade efterkommande”,  som Benjamin skriver i tes XII. Modet utelämnar i 108

sin frivolitet denna dimension av hågkomsten – när modet citerar det förflutna är det som ett led i 

konstruktionen av det utopiska, och inte som en akt av solidaritet med dess lidande. Den dynamit i 

det svunna ”vars egentliga gestalt är modet”  tycks alltså vara de ”element av ett klasslöst 109

samhälle”  som kan hämtas ur det förflutnas drömmar, och uppgiften för den historiesyn som vill 110

antända denna dynamit blir alltså att återinföra bilden av lidandet i minnet av en viss epok, för att 

därmed väcka det hat och den offervilja, som för Benjamin är arbetarklassens ”bästa krafter”, och 

som går förlorade tillsammans med minnet av lidandet.  Det utopiska, i modet eller annorstädes, 111

är måhända en historisk krutdurk, men den kollektiva identifieringen och solidariteten med 

historiens förtrampade är den tändhatt som måste tillföras av historiefilosofin.  

Detta tangerar emellertid ännu en nyckel till gåtan om vad Benjamin kan ha menat med modets 

ansatser till en räddning. Vi har sett att klassherraväldets obrutna genealogi för Benjamin är ett 

förhistoriskt rum av samtidighet, och att nutiden är det som aktualiserar denna samtidighet genom 
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att låta en ”noga avgränsad tidigare epok”  ge sig till känna och bilda konstellation med samtiden. 112

Vad gäller utopins konstruktion är detta avhängigt av den tekniska utvecklingen som, genom att 

förändra de materiella möjligheterna, aktualiserar olika konstellationer av den klasslösa utopin. Den 

utopiska konstruktionen, sådan som den har varit föremål för vår undersökning, blir emellertid inte 

per automatik medveten, utan tar sig i första hand uttryck i en utopisk bildfantasi. Denna estetiska 

utopism eller utopiska estetik uppträder exemplariskt i modet, som ett uttryck för en inte ännu 

medveten kollektiv bild av lyckan, vilken är sammansatt av det nya och de permutationer av den 

uråldriga drömmen om ett klasslöst samhälle som bär på nutid. Från varje tids horisont kan ett visst 

uttryck från en viss svunnen epok identifieras som aktuell. Vi kan alltså, med Benjamin, förstå 

modet på ett sätt som gör rättvisa åt både objektets och intressets konkreta historiska situationer,  113

även om utbrytandet av en epok samtidigt är en förlösande uppgörelse med den konkreta 

situationens historiska fakticitet. Denna uppgörelse består i att de aspekter som resonerar med 

bilden av lyckan bryts ut ur historiens kontinuitet och därmed ur sin egen ”empiriska” epok, för att 

föras in i samtiden. Benjamins stora upptäckt här är att det till synes nostalgiska tillbackablickandet 

inte kan reduceras till en reaktionär längtan tillbaka till en viss epok, utan är ett led i konstruerandet 

av en viss utopisk dröm. Tillbakablickandet är alltså i högsta grad samtida med sig självt, och pekar 

dessutom mot en viss dröm om framtiden. Vad detta också innebär, är att detta retrospektiva 

utbrytande, även när det förblir omedvetet, bär på en viss information om samtidens politiska 

landskap.  

Här öppnar sig en intressant möjlighet att läsa exempelvis det senaste decenniets nostalgiska 

modeströmningar inte som uttryck för en brist på utopiska visioner, utan som särskilt tydliga 

exempel på hur det utopiska kan konstrueras. Den brännande frågan om modets retrospektion blir 

med Benjamin frågan om vilka utopiska drömmar som denna är ett uttryck för, och vilken det 

citerades aktualitet är. När t ex 80-talet citeras i modet bör vi ställa oss frågan om vad det är i 80-

talet, så som det framträder för samtidens utbrytande blick, som bär på nutid och varför, dvs på 

vilket sätt tillbakablicken skallrar om sin samtids dröm om framtiden som förlösning. Vilken är C-

kassettens och axelvaddens utopiska dragningskraft? Detta problemområde blir speciellt intressant 

om man besinnar att Benjamin i tes II visat att den utopiska bilden av lyckan alltid åtföljs av bilden 

av förlösningen som dess negativ. Detta innebär att det i varje tid som har utopier också finns en 

 Benjamin, ”Historiefilosofiska teser”, s. 192.112

 Benjamin, Passagearbetet, K 2, 3.113



!32

längtan efter förlösningen, och att denna uttrycks negativt i modet. Detta skulle kunna öppna för 

politisk-strategiska läsningar av modet, dels som ett sätt att förstå vilka utopiska önskningar som 

finns hos ett visst kollektiv, men också – och kanske långt viktigare – som ett sätt att identifiera den 

brist och otillräcklighet som samtiden drömmer om att förlösas ifrån. Även om modet är fånget i det 

nyas eviga återkomst och i sig alltså inte förmår tillvarata den kritiska potentialen hos den utopi som 

besjälar det, skulle modet likväl genom en kritisk förståelse kunna läsas som en oartikulerad 

kollektiv kritik av det rådande. Benjamins filosofi, som upphöjer kråset på klänningen till 

urkundens status, är i så fall exceptionellt väl lämpad för denna uppgift. Kanske är det sist och 

slutligen detta som för Benjamin är en möjlig ansats till en räddning: modet inte som en plats för 

kollektiv mobilisering av utopiska drömmar, utan som ett fält öppet för strategiska läsningar av 

samtiden. Identifierandet av det som samtiden drömmer om att förlösas från, vilket är detsamma 

som identifierandet av ett visst lidande, återförenar utopin med lidandet och skulle således kunna 

öppna för en hågkomst som innefattar det förflutnas kamper och nederlag såväl som dess 

framtidsdrömmar. En sådan läsning skulle visserligen fortfarande ställas inför frågan om hur denna 

medvetenhet ska kunna överföras från historiefilosofen till det drömmande kollektivet, men skulle 

åtminstone blottlägga en källa till indignation som skulle kunna sätta modets utopier i arbete. 
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